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URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 1952 

LJUBLJANA 1952 



Stvarno kazalo 
k številkam 1. (8.1.1952) do 88. (31. XII. 1952) 

(Ptve Številke za besedilom navajajo itevilke Hata, diuge pa zaporedno Številko predpisov) 

Administracija: 
ljudskih  odborov,  organizacija,  za- 

kon, 11—40 
občinskih   ljudskih   odborov,  zakon, 

19-88 
okrajnih   ljudskih   odborov,   zakon, 

19—89; ljudskih odborov mest oz. 
mestnih občin, zakon,  19—90 

Aerodromi: 
prepoved   snemanja   ali   skiciranja, 

uredba, 2—6 
Agronomska fakulteta v Ljubljani: 

prevzem   inštituta   za   vinarstvo   in 
sadjarstvo v Mariboru, inštituta za 
fitopatologijo  v  Ljubljani,  odloč- 
ba, 19—96,- preimenovanje gozdar- 
skega inštituta Slovenije, odločba, 
22—117 

Akademija: 
Slovenska,  znanosti  in   umetnosti  v 

Ljubljani, potrditev  novega pred- 
sednika, ukaz, 32—180 

Akumulacija: 
stopnje    v    proizvodnji    nekaterih 

strok, sprememba  notranjih  kvot, 
ukaz, 22—114, popr. v št. 23 

Ambulanta: 
za   poklicne   bolezni    v    Ljubljani, 

ustanova rep. pomena, ukaz, 8—28 
Ameriški prelec: 

murvov (Hyphantria cunea)  v okra- 
ju Ljutomer, zatiranje, odlok, 25— 
—142 

Arbitraža: 
državna, v Celju, ustanovitev in ob- 

močje, uredba, 34—196, 
državna, pri vladi LRS, izvedenci — 

strokovnjaki, seznam,  1—2,  12—19 
Arhivi: 

zbiranje,  hramba   in  periodično  iz- 
ločanje materiala, navodilo, 12—50 

Avtodelavnice: 
pri min. za lokalni promet LRS, od- 

prava   glavne   direkcije,   uredba, 
9—52 

B 
Belka: 

snežna  jerebica, delna spr. odločbe 
o lovopustu, 28—157 

Bilanca: 
v vodstvu poslovnih knjig obrtniških 

obratov, vzorec, 16—70 
Bivaki: 

in    numeracija    naselij,    pravilnik, 
24—136 

Blago: 
sanitetno,  nabava  in   razdeljevanje, 

ukinitev glavne direkcije, uredba, 
26—143 

Bolezni: 
duševne, ustanovitev bolnice v Begu- 

njah na Gor., odločba, 31—179 
Bolnice: 

>Franja< pri Cerknem, zavarovanje, 
odločba, 36—206 

na Rogu, zavarovanje, odločba, 36— 
—203 

za duševne bolezni v Begunjah na 
Gor., ustanovitev, odločba, 31—179 

Bolniki: 
oboleli zaradi zastrupitve, ukrepi za 

preprečevanje,  odredba, 23—127 
rekonvalescenti in kliconosci treb. 

tifusa, paratifusa ali griže, obvez- 
ni zdravstveni pregled, odredba, 
16—69 

»Ccgrad«, Kranj: 
prevzem pravic gospodarjenja z zem- 

ljišči  in  poslopji,   ukaz,  23—119 
Cene: 

enotne, prodajne za moko, kruh, 
sladkor, mast in olje, odločba, 24— 
—137 

vozne,  na železnici, naročanje  legi- 
timacij   za  50%   popust,   navodilo, 
1—3, obvestila, 6—24, 8—31; navo- 
dilo za leto 1933, 37—212 

Cerkev: 
i.a Ptujski gori, zavarovanje, odloč- 

ba, 14—60 
nekdanjega cistercijanskega samo- 

stana v Kostanjevici ob Krki, za- 
varovanje, odločba, 20—103 

v Turnišču v Prckmurju, stara, za- 
varovanje, odločba, 14—62 

v Zafari pri Žužemberku, zavarova- 
nje, odločba, 15—66 

Cestarji: 
v   ljutomerskem   okraju,   zatiranje 

ameriškega prelca, odlok, 25—142 
Cestni promet: 

odprava glavne direkcije pri min. 
za lokalni promet LRS, uredba, 
9—33 

znižanje    stopnje    akumulacije    in 
skladov, ukaz, 22—114 

Cona: 
obmejna, kjer je snemanje in skici- 

ranje prepovedano, odredba, 4—12 

Čas: 
obratovalni, na območju okraja Lju- 

tomer, spr. in dop. odloka, 25—138 
obratovalni, v gosp. podjetjih okraja 

Ljubljana okolica, odlok 30—170 
obratovalni, v okraju M. Sobota, od- 

lok, 30—171 
obratovalni, v obratih okraja Radov- 

ljica, spr. odloka, 33—194 
za izkoriščanje (sečnjo) gozdov, spr. 

in dop. pravilnika, 4—11, dop. pra- 
vilnika,  17—72 

Člani: 
gospodarskega sveta VLRS, imeno- 

vanje, ukaz,  14—57 
sveta VLRS za ljudsko zdravstvo in 

soc. politiko, sprememba, potrditev 
in imenovanje, ukaz, 6—21 

sveta VLRS za prosveto in kulturo, 
sprememba, ukaz, 12—43; določitev 
predstavnika za umetno obrt, dop. 
ukaza, 22—115 

volilnih komisij, glej:  Komisije! 
Črnilovka: 

(Phytophthora cambivora Buism.) na 
kostanju,   spr. in dop. odredbe   o 
zatiranju, 33—191 

Čuge: 
(Tsuga canadensis) na >Ipavčevem< 

v Pivoii pri Hočah, zavarovanje, 
20—10S 

D 
Davčne stopnje: 

dohodnine,   odločba,   3—9,   popr.  v 
št. 4 

Davek: 
prometni, na vino in žganje v doma- 

či porabi proizvajalcev, odredba o 
oprostitvi, 32—186 

Delavci: 
gospodarskih zavodov, ki volijo od- 

bornike v zbore proizvajalcev, na- 
vodilo, 30—168 

kvalificirani, v obratih, določitev so- 
razmerja za vajence, odločba, 26— 
—145 

kvalificirani in visoko kvalificirani, 
opravljanje izpitov, pravilnik, 37— 
—203 

ugodnosti za znižano voznino, navo- 
dilo  za   naročanje  izkaznic,   1—5; 
obvestila 6—24, 8—31; navodilo za 
leto 1953, 37—212 

Delavnice: 
obrtne, drž. uradov in ustanov, do- 

ločitev števila vajencev, odločba, 
26—145 
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Delavniki: 
dela prosu dnevi, spr. uredbe, 20— 

—104 
v okraju Ljutomer, obratovalni čas, 

spr. in dop. odloka, 25—138 
Glej tudi: Obratovalni cas! 

Delavski tehnikum: 
v   Lendavi,   ukinitev,  odločba,   35— 

—204 
v Trbovljah, ukinitev, odločba. 18 — 

—77 
Delavski sveti, glej: Svetil 
DeLo: 

občinskih   ljudskih  odborov,   zakou, 
19—88; okrajnih ljudskih odborov, 
zakon, 19—89 

Delovna sila: 
tuja, obračunavanje vrednosti za re- 

žijo, odločba. 4—13 
za preprečitev  posledic snežnih  pa- 

davin, odredba, 6—22 
Devize: 

dosežene /• izvozom blaga, določitev 
pravice   in  odstotka,  odločba,  9— 
—35. popr. v št. 11 

Direkcije: 
glavna, drž. trgovskih podjetij LRS. 

ukinitev, uredba. 2—7 
glavna, industrijskih servisov LRS. 

ukinitev, uredba, 20—103 
glavnu, usnjarske industrije, razre- 

šitev in imenovanje direktorja, 
ukaz, 14—56 

glavna, za avtodelavnice pri min. za 
lokalni promet LRS. odprava, 

uredba. 9—32 
glavna, /A cestni promet pri min. za 

lokalni promet LRS. odprava, 
uredba, 9—53 

gJnvna, za gostinstvo LRS, ukinitev, 
uredba, 15—64 

glavna, za nabavo in razdeljevanje 
sanitetnega blaga, ukinitev, ured- 
ba, 26—143 

Direktorji: 
glavnih   direkcij   in   glavnih   uprn,v, 

razrešitev, ukaz, 19—94 
Divja repica: 

(raphnnus raphaniscum) ua območju 
OLO    Kočevje,   zatiranje,   odlok, 
26—148 

Divji peteîin, glej: Petelin! 
Dnevi: 

dela prosti, spr. uredbe, 20—104 
Dnevnice: 

sodnikov porotnikov ljudskih sodišč, 
spr. in dop. uredbe, 31—176; dolo- 
čitev višine, odločba, 53—192 

Dnine : 
za obračunavanje vrednosti tuje de- 

lovne sile, določitev višine, odloč- 
ba, 4—13 

Dobiček: 
čisti, od javnih prireditev, iger, tom- 

bol in srečolovov, obvezno odvaja- 
nje dela, odprava odloka OLO Ce- 
lje, 28—159 

Dohodek: 
narodni, v LRS, po družbenem planu 

za leto 1952, zakon, 13—51 
Dohodnina: 

davčne stopnje, odločba, 3—9, popr. 
v št. 4 

Določitev: ... 
ambulante za poklicne bolezni v 

Ljubljani za ustanovo rep. pome- 
na, ukaz, 8—28 . 

ljudskih odborov, ki opravljajo ove- 
ritve podpisov, pisave in prepisov, 
uredba, 20-103 

Določitev: 
predstavnika šole za umetno obrt v 

svetu VLRS za prosveto in kultu- 
ro, dop. ukaza, 22—113 

števila vajencev trgovskih podjetij, 
odločba. 32—187 

ustanoviteljev strokovnih Sol, odloč- 
ba, 28—156 

vodarine pri  MLO   Kamnik,   odlok, 
34—199 

Dom: 
Lravčbaherjev v št. Jan/u nad Drav- 

čami, zavarovanje, odločba, 12—46 
invalidne mladine na Vranskem, uki- 

nitev, odločba, 2.-i—135 
Dopusti: 

letni,   izkaznice   za   znižano   vožnjo, 
navodilo,     1—5;    obveslila,    6—24. 
8—31:  navodilo  za   1.   1955.  57—212 

Dovol jenjc: 
gradbeno, na območju niella Kam- 

nik, odtok. 34— 19S 
za   sečnjo  gozdov, spr.   in  dop.  pra- 

vilnika,    4—11;     dop.     pravilnika. 
17—72 

Dravčbaherjev  dom: 
v št. Janžu nad Dravčami. zavarova- 

nje, odločba, 12—46 
Drevesa: 

eksotična, na Ipavčevcm. v Pivoli pri 
Hočah,   zavarovanje,  odločba,  20— 
—108 

Drevesni park: 
grajski in gozdni, na Ćešeniku, za- 

varovanje, odločba, 8—30 
graščine Viltuš ob Dravi, zavarova- 

nje, odločba, 14—59 
na Rafutu v Gorici, zavarovanje, od- 

ločba,  5—19,  7—26 
»Pohorski dvor« v Pivoli pri  Hočah, 
•  zavarovanje, odločba, 3—20 

Drevored: 
nekdanjega cistercijanskega samosta- 

na v Kostanjevici ob Krki, zavaro- 
vanje, odločba, 20—108 

Glej tudi: Parki) Zavarovanjel 
Družbeni plan: 

LRS za leto 1952, zakon, 15—51 
Duševne bolezni: 

ustanovitev  bolnice  v  Begunjah   na 
Gorenjskem,  odločba,   31—179 

Državna arbitraža: 
LRS   v   Lj.,   postavitev   izvedencev 

strokovnjakov, 1—2, dop. seznama, 
12—49; v Celju, ustanovitev in ob- 
močje, uredba. 54—196 

Državna podjetja, glej: Podjetja! Ura- 
di! Ustanove! Zavodi! 

E 
Ekonomska srednja äola: 

v  Novem  mestu,  ukinitev,  odločba, 
21—112 

Enote: 
volilne, zakon, 19—91 

Enotne cene, glej: Cene! 

F 
Fakulteta: 

agronomska in gozdarska v Ljublja- 
ni, prevzem sadjarskega in vinar- 
skega inštituta v Mariboru, inšti- 
tuta za fitopatologijo v Lj., odloč- 
ba, 19—96; preimenovanje gozdni- 
•kega inštituta Slovenije, odJačba. 
22—117 

Fazanke: 
delna odprava odredbe o prepovedi 

lova, 7—25 
Filmanje: 

določenih     objektov,     prepovedano, 
uredba, 2—6 

Jinansirnnje: 
začasno, proračunskih potreb v LRS 

oli 1. I. do 31. III. 1952. ukaz, 1—1 
začasnih   proračunskih   potreb   ljud- 

skih odborov za ran,  1932, uredba, 
15—54 

Fotografiranje: 
določenih     objektov      prepovedano, 

uredba, 2—6 

G 
Gimnazija: 

v  iNovem  mestu,  zavarovanje stare- 
ga poslopja, odločba, 12—48 

Glasovanje: 
pri volitvah, zakon, 19—91 

Glavna  direkcija: 
državnih    trgovskih    podjetij    LRS, 

ukinitev, uredba, 2—7 
industrijskih servisov LRS, ukinitev, 

uredba, 20—103 
usnjarske   industrije,   razrešitev   in 

imenovanje  direktorja, ukaz,  14— 
—56 

za avtodelavnice pri min. za lokalni 
promet LRS, odprava, uredba, 9— 
—32 

za cestni promet pri min. za lokalni 
promet LRS, odprava, uredba, 9  
—33 

za gostinstvo LRS, ukinitev, uredba, 
15—64 

za nabavo In razdeljevanje sanitet- 
nega blaga, ukinitev, uredba, 26— 
—145 

Glavne direkcije: 
razrešitev  direktorjev,   ukaz,   19—94 

Glavne  uprave: 
odprava, ukaz. 19—95; razrežite/ di- 

rektorjev, ukaz, 19—94 
Gojenci: 

v   vzgojnih   poboljševanilh   zavodih, 
opravljanje   pomočniških    izpitov, 
odločba, 55—302 

Golobi: 
delna spr. odločbe o lovopustu, 9—56 

Gospodarjenje: 
z zemljišči in poslopji, prenos pravic 

na »Cegradt, Kranj, ukaz, 23—J19; 
prenos  na   >Inieks<.,  Kranj,  ukaz, 
29—165,   32—181,   nu   »Tjskaniuo«, 
Kranj, ukaz, 29—166 

Gospodarske šole. glej: Sole J 
Gospodarski svet: 

VLRS, imenovanje člana, ukaz U—57 
Gospodarstva: 

gozdna, v rep. upravi, nova ureditev, 
odločba, 5—16 

kmečka, priznavanje vrednosti tuje 
delovne sile za režijo, odločba, 4  
—15;    obračunavanje     dohodnine, 
odločba, 5—9, popr. v  št. 4 

Gospodarstvo: 
LUS po družbenem planu za leto 1952, 

zakon. 15—51 
narodno, potrditev  uredb, ki jih  jo 

izdaia vladu LRS nu podlagi-zako- 
na o pooblastilu.-iodlok. 20—100 

pre'ni""'!" -'ije  šr>!   zu   iif-•••  v   va- 
jenske šole, odločba, 30—169 
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Gospodarstvo: 
vinogradniško, v ljutomerskem okra- 

ju, nadzor nad obnovo trt, odlok, 
25—140;   nadzor   nad   proizvodnjo 
trsnega materiala, odlok, 25—141 

Glej tudi: Učenci! Šole! 
Gospodinjske  pomoćnice: 

določitev plač,  uredba, 23—125 
Gostinski obrati: 

obratovalni čas: v okraju Ljubljana 
okolica,  odlok   30— 170;   v  okraju 
Ljutomer, spr. in dop. odloka, 25— 
138, v okraju M. Sobota, odlok 30— 
—171,   v   okraju   Radovljica,   spr. 
odloka. 53—194. 

Gostinstvo: 
v LUS, ukinitev {.'lavne direkcije, 

uredba,   15—64 
Goveja živina: 

plemenska,   prepoved   klanja,   ured- 
ba, 28—154 

Gozd : 
hrastov, v Krakovem pri Kostanje- 

vici ob Krki, zavarovanje, odloč- 
ba, 12—47 

Gozdarska  fakulteta;  glej:  Fakulteta! 
Gozdarski inštitut Slovenije: 

preimenovanje,  odločba, 22—117 
Gozdarstvo: 

po  družbenem  planu   za   leto    1932, 
zakon, 15—51 

prenos šol iz pristojnosti sveta VI.HS 
za kmet. in gozdarstvo na ljudske 
odbore,  odločba,  21—110 

Gozdna gospodarstva, glej: Gospodar- 
stva! 

Gozdni jereb: 
delna spr. odločbe o lovopu«tu, 28— 

— 157 
Gozdni parki, glej: Parki! 
Gozdovi: 

. nedržavni, odprava uredbe o ol>\ ez- 
ni  sečnji  in  oddaji  lesa   ter   po- 
stranskih proizvodov,  20—101 

sečnja,  spr.  in  dop.  pravilnika.  4— 
—11;   dop.   pravilnika,   17—72 

v Rogaški Slatini in okolici, zavaro- 
vanje, odločba, 29—167 

zatiranje     ameriškega      murvovega 
prelca v ljutomerskem okraju, od- 
lok, 25—142 

Grad: 
Rihemberški z okolico, zavarovanje, 

odločba, 14—61 
Gradbena dovoljenja: 

na območju Kamnika, odlok, 34—198 
Gradbeništvo: 

po   družbenem   planu   LRS   za   leto 
1952, zakon, 13—51 

Grajski park: 
na Češeniku,  zavarovanje,   odločba, 

8—50 
Graščina: 

Viltuš ob  Dravi,   zavarovanje   dre- 
vesnega parka, odločba, 14—59 

Griža: 
zdravniški pregled  rekonvalescentov 

in  kliconoscev, odredba,   16—69 

H 
Hidrocentrale: 

prepoved   snemanja   ali   skiciranja, 
uredba, 2—6 

Higienski pregled, glej: Pregled! 
Hiše: 

označevanje s številkami, pravilnik, 
24—136 

rojstna Vrazova v Cerovcu, zavaro- 
vanje, odločba, 5—18 

Hišniki: 
določitev plače, uredba, 23—124 

Hišni red: 
v Mariboru, odlok, 26—147 

Hmeljarstvo: 
priznanje vrednosti tuje delovne si- 

le  v  režijo, odločba, 4—13 
Hramba: 

arhivskega materiala, navodilo,  12— 
—50 

Hrast: 
zatiranje raka, spr. in dop. odredbe, 

35—191 
Hrošč: 

koloradski, oku/itev v LRS, odločba, 
28—158 

I 
Igre: 

javne,   v   okraju   Celje  okolica,   od- 
prava  odloka o obveznem  odvaja- 
nju   dela  dobička,  28—139 

Ime: 
in pečat občinskega ljudskega odbo- 

ra, zakon. 19—«S; okrajnega LO. 
/itkoii, 19—89; LO ini st ot.. mestnih 
občin,  zakon,   19—90 

naselij, ulic, trgov, označevanje, pra- 
vilnik.  24—130 

Imenovanje: 
člana gospodarskega sveta Al.RS, 

ukaz, 14—57 
članov sveta VI.RS za ljudsko zdrav- 

stvo in soc. politiko, ukaz. 6—21 
direktorja gl. direkcije usnjarske in- 

dustrije,   ukaz.   14—30 
javnega pravobranilca LRS, odločba 

10—67 
komisije za izdajanje odločb o nazi- 

vih in plačah uslužbencev dr/, or- 
ganov, odločba, 9—34 

kom,sije za Ì7vajanje uredbe o ukre- 
pih za preprečitev posledic snežnih 
padavin, odicdba, 6—22 

ministru-uamestnika predsednika sve- 
ta za prosveto in kulturo VLRS. 
ukaz, 5—14 

piedstavnika šole za umetno obrt za 
člana sveta VLRS za prosveto in 
kulturo, dop. ukaza, 22—113 

volilne komisije za mesto Maribor, 
odločba, 22—116 

volilne komisije za mesto Celje, od- 
ločba, 27—152, spr. 34—195 

volilne komisije za mesto Ljubljana, 
29—164, spr. 35—200 

volilne komisije za okraj: Celje oko- 
lica, 22—115, spr. 55—188; za okraj 
Črnomelj. 24—135; za okraj Gori- 
ca, 24—128; za okraj Kočevje, 23— 
—120; za okraj Kranj 29—161; za 
okraj Krško, 24—129; za okraj 
Ljubljana okolica, 24—132; za 
okraj Ljutomer, 23—122; za okraj 
Maribor okolica, 27—151, spr. 35— 
—190; za okraj Murska Sobota, 
24—130, spr. 35—201; za okraj No- 
vo mesio, 23—121; za okraj Postoj- 
na, 23—123; za okraj Ptuj, 29—163; 
za okraj Radovljica, 27—150; za 
okraj Sežana, 29—162; za okraj 
Slovenj Gradec, 24—155, popr. v št. 
25; za okraj Šoštanj, 24—131, popr. 
v št. 25; za okraj Tolmin, 27—153, 
spr. 33—189; za okraj Trbovlje, 
24—134 

začasnega odbora Zavoda za soc. za- 
varovanje LRS, odločba, 19—98 

••••1«,  Slovenska  Bistrica: 
ukinitev ind. metalurške šole, odloč- 

ba, 18-81 

Industrija: 
električna,    gradbenega    materiala, 

gume,  kemična,   kovinska,   lesna, 
tekstilna, spr. povpr. stopnje aku- 
mulacije    in    družbenih    skladov, 
ukaz,  22—114 

lokalna,   izvoz   blaga,   določitev  od- 
stotka deviz, odločba, 9—35, popr. 
v št. 11 

raznih strok po družbenem planu za 
leto 1952, 15—51 

usnjarska,  razrešitev  in imenovanje 
direktorja   glavne direkcije,  ukaz. 
14—30 

Industrijska šola, glej: šole! 
Industrijski   servisi: 

LRS,  ukinitev   gl.   direkcije,   uredba, 
20—103 

Inštitut: 
gozdarski   Slovenije,  spr.  odločbe o 

ustanovitvi, 22—117 
za   sadjarstvo   in    vinogradništvo   v 

Mariboru,  za  fitoputologijo   v  Lj., 
prenos   na   agronomsko   in   gozdar- 
sko   fakulteto,  odločba,   19—96 

Tnteks .  Kranj: 
pieuos pravice gospodarjenja /. zem- 

ljišči    in   piMopii,    ukaz,   29—165, 
32—181 

Invalidna mladina, glej: Mladina! 
*lpavčcvo< : 

v    Pivoli   pri    Iločah,    zavarovanje 
eksotičnih dreves, odločba, 20—108 

Izbris: 
zastavne pravice   za stare   terjatve, 

uredba, 2—5, popr. v št. 4 
Izid: 

volitev, ugotavljanje, zakon,  19—91 
Izkaznice: 

za znižano vožnjo,  naročanje,  navo- 
dilo,   1—5, obvestilo,  6—24,  8—31; 
navodilo za leto 1953, 37—212 

Izkoriščanje: 
gozdov, spr.  in  dop.  pravilnika, 4— 

—11, dop. pravilnika, 17—72 
Izpiti: 

mojstrski, iz zidarske in tesarske 
obrti, odločba, 12—43 

mojstrski iz stroke orožarstva in pu- 
škarstva, pristojnost komisij, od- 
ločba, 37—210 

pomočniški, v stroki orožarstva in 
puškarstva. pristojnost komisij, 
odločba, 37—209 

pomočniški, v vzgojnih poboljševal- 
nih zavodih, opravljanje, odločba, 
35—202 

strokovni, za kvalificirane in visoko- 
kvalificirane delavce, opravljanje, 
pravilnik,  37—208 

Izvedenci: 
strokovnjaki pri Drž. arbitraži LRS. 

postavitev,    1—2,    dop.    seznama, 
12—49 

Izvoz: 
blaga lokalne industrijske in obrtne 

proizvodnje,   določitev   deviz,   od- 
ločba, 9—35, popr. v št. 11 

Javne prireditve, glej: Prireditve! 
Javni pravobranilec: 

LRS,  imenovanje, odločba,  16—67 
Javni red: 

izravnava    predpisov    o    prekrških, 
uredba,  14—58 

v okraju Kamnik, razveljavitev od- 
loka, 30—172 
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Javni red: 
v okraju Ljutomer, spr. in dop. od- 

loka, 25-139 
v okraju Murska Sobota, odlok, 33— 

—193 
Ječmen: 

odprava obveznega odkupa, uredba, 
20—102 

Jelka: 
kavkaska, na >Ipavčevem< v Piyoli 

pri   Hočah,  zavarovanje,   odlovba, 
20—108 

Jereb: 
gozdni, delna spr. odločbe o lovopu- 

stu,  20—157 
Jerebice: 

poljske,   delna  odprava  odredbe  o 
prepovedi lova, 7—25 

Jezovi: . . 
vodni, prepoved snemanja in skici- 

ranja, uredba, 2—6 

K 
Kandidati: 

za volitve, predlaganje, potrjevanje, 
objava, zakon, 19—95 

Katastrske občine: 
razdelitev, zakon, 11—39 

Kaznjenci: 
pomilostitev, ukaz, 38—213 

Klanje: . . 
plemenske goveje živine prepoveda- 

no, uredba, 28—154 
Kliconosci: 

trebušnega tifusa, paratifusa In gri- 
že,   zdravniški   pregled,   odredba, 
16—69 

Kljunači: 
delna spr. odločbe o lovopustu, 9—36 

Kmetijska gospodarstva, glej: Gospo- 
darstva! 

Kmetijski znanstveni zavod: 
Slovenije, preosnova, odločba, 19—96 

Kmetijski    raziskovalni    In   kontrolni 
zavod Slovenije: 
ustanovitev, odločba, 19—96 

Kmetijstvo: 
po družbenem  planu   LRo   za  leto 

1952, zakon, 13—51 
prenos šol v pristojnost ljudskih od- 

borov, odločba, 21—110 
Knjige: 

poslovne, obrtnih obratov, pravilnik, 
16—63; navodilo o vodenju, 16—70 

zemljiške,   izbris   zastavne   pravice, 
za   stare   terjatve,   uredba,   2—5, 
popr. v št. 4 

Koče: 
lovske, logarske, numeracija, pravil- 

nik. 24—136 
Kokoši: 

divje, delna spr. odločbe o lovopu- 
stu, 28—157 

Koloradski hrošč, glej: Hrošč! 
Komisije: 

izpitne, za pomočnike in mojstre v 
orožarskl In puškarski stroki, pri- 
stojnost, odločba, 37—209, 37—210 

pri občinskih ljudskih odborih, za- 
kon, 19—88 

volilne, glej: Imenovanje! Volitve! 
za izdajanje odločb o nazivu in pla- 

čah uslužbencev drž. organov, od- 
ločba, 9-34 

za izvajanje ukrepov za preprečitev 
posledic snežnih padavin, odredba, 
6—22 

za strokovni pregled lekarn, zavo- 
dov in podjetij, ki proizvajajo 
zdravila in sanitetni material, pra- 
vilnik, 32-184 

Kostanj: 
domači, zatiranje •••• na lubu, spr. 

in dop. odredbe, 33—191 
Kotoma: 

delna spr. odločbe o lovopustu, 28— 
—157 

Kovinarska vajenska šola, glej: Šola! 
Koze: 

omejitev paše, spr. in dop. uredbe, 
54—197 

Kozorogi: 
delna spr. odločbe o lovopustu, 28— 

—157 
Krajevna pristojnost, glej: Pristojnost! 
Krajevni ljudski odbori, glej: Ljudski 

odbori! 
Krompir: 

okužitev    po    koloradskem    hrošču, 
razglasitev, odločba, 28—158 

Kruh: 
enotna prodajna cena, odločba, 24— 

—137 
Kulturni spomeniki: 

odločbe o zavarovanju cerkve: na 
Ptujski gori, 14—60, v Turnišču v 
Prekmurju, 14—62; Drarčbaherje- 
vega doma v št. Janžu nad Drav- 
čami, 12—64; nekdanjega cisterci- 
janskeea samostana v Kostanjevi- 
ci ob Krki, 20—103; Ribemberške- 
ga gradu, 14—61; starega gimnazij- 
skega poslopja v Novem mestu, 
12—48; starega plavža v Železni- 
kih, 20—107; Vrazove rojstne hiše 
v Cerovcu, 5—18 

Kvalifikacija: 
delavcev, opravljanje izpitov, pravil- 

nik, 37—208 

Lapuh: 
(tussilago) na območju OLO Kočev- 

je,   zatiranje,  odlok,  26—148 
Legitimacije,  glej:  Izkaznice! 
Lekarne:    r 

strokovno nadzorstvo,   uredba,   31— 
—177; pravilnik, 32—184 

Les: 
sečnja, spr. in dop. pravilnika, 4—11; 

dop. pravilnika, 17—72 
v    nedržavnih    gozdovih,    odprava 

uredbe o obvezni sečnji in oddaji, 
20—101; ureditev prometa z njim, 
spr. uredbe, 23—126 

Lestvica: 
davčna,  za  obračunavanje  dohodni- 

ne, 3—9, popr. v št. 4 
Letališča: 

prepoved   snemanja   in   skiciranje, 
uredba, 2—6 

Lipe: 
v drevoredu  »Pohorski dvor< v Pi- 

voli pri  Hočah,  zavarovanje,  od- 
ločba, 5—20 

Ljudska republika Slovenija: 
družbeni   plan za leto  1953,   zakon, 

13—51 
finansiranfe začasnih potreb od 1. I. 

do 31. III. 1952, ukaz, 1—1; začas- 
nih proračunskih potreb ljudskih 
odborov za maj 1952, uredba, 
13—54 

označevanje naselij, ulic, trgov in 
hiš, pravilnik, 24—136 

proračun za leto 1952, zakon, 13—52 
razdelitev na mesta, okraje in ob- 

čine, zakon, 11—29, popr. v Št. 14, 
19; spr. in dop. zakona, 19—92 

Ljudska republika Slovenija: 
zaključek  računa  za  leto  195Ü, za« 

kon, 13—53, popr. v št. 14 
Ljudska skupščina LRS: 

potrditev uredb, ki jih je izdala vla- 
da LRS po zakonu o pooblastilu, 
odlok, 20—100 

skücanje k zasedanju: 1. izredno, 
ukaz, 8—27; III. redno, ukaz, 10— 
—37; II. izredno, ukaz, 12—42, III. 
izredno, ukaz, 17—71 

zapisniki sej zasedanj v št. 10, 11 13 
20 

Ljudski odbori: 
ki opravljajo overitev pisave, popi- 

sov in prepisov, določitev, dop-od- 
redbe, 6—23. odredba, 20—105 

krajevni, v Dvoru, N. mesto, razpust, 
ukaz, 8—29 

krajevni, Sava, razpust, ukaz, 2—4 
mestni in okrajni, za katere velja 

odločba o delitvi deviz, 9—33, 
popr. v št. 11 

mestne občine Kranj, prenos pravic 
gospodarjenja z zemljišči in po- 
slopjem na »Cegradf. Kranj, ukaz, 
23—119; na »Inteks<, ukaz, 29—165; 
na >Tiskanlno<, ukaz, 29—166, 52— 
—181 

mestni in mestnih občin, razglasitev, 
odlok, 19—87, zakon, 19—90 

občinski, razglasitev, Odlok, 19—87, 
zakon, 19—88 

občinski, okrajni, mestni, razpis vo- 
litev, ukaz, 29—160 

okrajev ozir. mest, prenos pristojno- 
sti trgovskih podjetij rep. pomena 
od sveta VLRS za blagovni pr,o- 
met, odločba, 20—106 

okrajni, Celje okolica, prenos upra- 
ve zgradbe Doma invalidne mla- 
dine na Vranskem, odločba, 28—155 

okrajni, Ljutomera, zatiranje ameri- 
škega prelca, odlok, 25—142 

okrajni, razglasitev, odlok, 19—8•, 
zakon, 19—89 

označevanje naselij, uide, trgov in 
hiš, napisne table, pravilnik, 24— 
—136 

prenos pristojnosti kmetijskih, vete- 
rinarskih in gozdarskih šol od sve- 
ta VLRS za Kmetijstvo In gozdar- 
stvo, odločba, 21—110 

promet z okuženim kostanjem in 
hrastom, zatiranje raka, spr. in 
dop. odredbe, 33—191 

reorganizacija, zakon, il—40, izvrši- 
tev zakona, 11—41 

začasno    finansiranje   proračunskih 
potreb za maj 1952, uredba, 13 54 

Ljudski praznik: 
4. februar v okraju Tolmin, razgla- 

sitev, odlok, 26—149 
Ljudsko zdravstvo: 

izravnava   predpisov   o   prekrških, 
uredba, 14—58 

Lov: 
na fazanke in poljske jerebice, del- 

na odprava prepovedi, odredba. 
7—25 

Lovopust: 
delna sprememba, 7—25, 9—36. 28— 

—157 
Logarji: 

nazivi in plače, odprava odloka MLO 
Ljubljane, 50—175, OLO Trbovlje, 
30—174 

v   ljutomerskem   okraju,   zatiranje 
ameriškega prelca, odlok, 23—142 
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M 
Magnolije: 

in mamutove! na >Ipavčevem< v Pi- 
voli pri Hočah,   zavarovanje,   od- 
ločba, 20^-108 

Mariborska livarna in tvornica kovin- 
skih izdelkov, Maribor: 
ukinitev  industrijske  šole,  odločba, 

18—85 
Mast: 

enotna prodajna cena. odločba, 24— 
—137 

Material: 
arhivski, zbiranje, periodično izlo- 

čanje, navodilo, 12—50 
sanitetni, strokovni nadzor nad pro- 

izvodnjo in prodajo, uredba, 
31—177,  pravilnik,  32—184 

trsni, v ljutomerskem okraju, nad- 
zor nad proizvodnjo, odlok, 25—141 

volilni, zakon, 19—91 
Medvedi: 

delna spr. odločbe o Lovopustu, 28— 
—157 

Mcja: 
državna, prepoved snemanja in ski- 

ciranja, uredba, 2—6 
Mesta: 

v   LRS,    razdelitev,   zakon,    11—39, 
popr. v št; 14, 19 

Mestni  ljudski odbori,  glej:   Ljudski 
odbori! 

Minister: 
namestnik  predsednika  sveta  VLRS 

za prosveto in  kulturo,  imenova- 
nje, ukaz, 5—14 

Ministrstvo: 
za notranje zadeve LRS, ustanovitev 

nižje šole, odločba, 31—178, popr. 
v št. 35 

Mir: 
• in red, v okraju Kamnik, razveljavi- 

tev odloka, 30—172; v okraju Lju- 
tomer, spr. in dop. odloka, 25—13'); 
v okraju M. Sobota, odlok, 33—193 

Mladina: 
duševno zaostala, ustanovitev vzgoj- 

nega zavoda v Kamni gorici, od- 
ločba, 22—118 

invalidna, ukinitev doma na Vran- 
skem, odločba, 28—155 

v ljutomerskem okraju, varstvo, od- 
lok, 25—140; v okraju M. Sobota, 
odlok, 33-T-193 

Mobilizacija: 
delovne sile za preprečitev posledic 

snežnih padavin, odredba, 6—22 
Mojstri: 

orožarske  in puškarske stroke, pri- 
stojnost Tccmisij za opravljanje iz- 
pitov, odjočha,- 37—210 

zidarske in tesarske stroke,   pogoji 
za pripust k izpitom, odločba, 12— 
—45 

Moka: 
enotne prodajne cene, odločba, 24— 

—137 
Mostovi: 

prepoved   snemanja   in   skiciranja, 
uredba, 2—6 

Murvov prelcc: 
ameriški, v ljutomerskem okraju, za- 

tiranje, odlok, 25—142 

N 
Nabava: 

in   razdeljevanje  sanitetnega blaga, 
ukinitev glavne direkcije, uredba, 
26—143 

Način : 
izkoriščanja gozdov, spr. in dop. pra- 

vilnika,    4—11,    dop.    pravilnika, 
17—72 

Nadzorstvo: 
nad obnovo vinogradov v ljutomer- 

skem okraju, odlok,  25—140;  nad 
Îiroizvodnjo trsnega materiala, od- 
ok, 25—141 

nad  uporabo  vode in  nad  vodovod- 
nim omrežjem mesta Kamnik, od- 
lok, 34—199 

strokovno, nad lekarnami in zavodi, 
ki proizvajajo zdravila in sanitet- 
ni  material,  uredba, 31—177, pra- 
vilnik, 32—184 

Napisne table: 
označevanje s številkami, pravilnik, 

24—156 
Narodni dohodek: 

LRS, po  družbenem  planu   za   ieto 
1952, zakon, 13—51 

Narodno gospodarstvo, glej: Gospodar- 
stvo! 

Narodnoosvobodilni boj: 
zavarovanje   bolnice    »Franje<   pri 

Cerknem, odločba, 36—206 
zavarovanje cerkve v Zafari, Žužem- 

berk, odločba, 15—66 
zavarovanje spominskih objektov na 

Rogu, odločba, 36—205 
Nasadi: 

javni,   v  okraju  Ljutomer,  varstvo, 
odlok, 25—140 

sadnega    drevja,    v    ljutomerskem 
okraju, zatiranje ameriškega prel- 
ca, odlok, 25—142 

vinogradov v ljutomerskem okraju, 
nadzorovanje, odlok, 25—140 

Naselja: 
v   LRS,   razdelitev,   zakon,   11—39, 

popr. v št. 14. 19, 22; označevanje 
imen,    napisne    table,    pravilnik, 
24—136 

v ljutomerskem okraju, varstvo vna- 
njega  lica, odlok, 25—139 

Nasipi: 
železniški,   prepoved   snemanja   ali 

skiciranja, uredba, 2—6 
Nazivi: 

in plače uslužbencev drž. organov, 
postavitev komisije za izdajanje 
odločb, odločba, 9—34 

in plače uslužbencev v logarski služ- 
bi, odprava odloka MLO Ljublja- 
na, 50-173, OLO Trbovlje, 30—174 

Nižja šola, glej: šole! 
Numeracija: 

naselij, pravilnik, 24—136 

Občine: 
v   LRS,   razdelitev,   zakon,   11—39, 

popr. v št. 14, 19, 22 
mestne, ki opravljajo overitev pisa- 

ve, podpisov in prepisov, določitev, 
odredba, 20—105 

Občinski odbori, glej: Ljudski odbori! 
Objekti: 

ki  se  jih  ne sme fotografirati aü 
skicirati,  uredba,  2—6 

Obnova: 
vinogradov v okraju Ljutomer, od- 

lok, 25—140 

Obolenja: 
zaradi  zastrupitve  z živili, obvezno 

priglašanje, preprečevanje, odred« 
ba, 23—127 

Obrati: 
obrtni, določitev števila vajencev, 

odločba,  26—145 
obrtni, vodenje poslovnih knjig, pra- 

vilnik,  16—63;  navodilo,  16—70 
ribarski, na drž., posestvu Rače, pre- 

nos   pristojnosti,   ukaz,   12—44 
Obratovalni čas: 

gospodarskih podjetij okraja Ljub« 
ljana okolica, odlok, 30—170 

v okraju Ljutomer, spr. in dop. od- 
loka, 25—138 

v okraju M. Sobota, odlok, 30—171 
v   okraju   Radovljica,   spr.   odloka, 

53—194 
Obrazec: 

spremnice za prevoz lesa, 23—126 
Obrt: 

lokalna, izvoz blaga, določitev pra- 
vice do deviz, odločba, 9—35, popr. 
v št. 11 

orožarska In puškarska, pristojnost 
komisij za opravljanje pomočni- 
ških izpitov, odločba, 37—209, moj- 
strskih izpitov, odločba, 37—210 

umetna, določitev predstavnika šole 
v svet VLRS za prosve'o in kultu- 
ro, dop. ukaza, 22—113 

zidarska  in   tesarska,  pogoj  za  pri- 
stop k mojstrskemu izpitu, odloč- 
ba, 12—45 

Obrtni obrati: 
določitev števila vajencev, odločba, 

26—145 
vodstvo poslovn'h knjig, pravilnik, 

16—63, navodilo,  16—r"0 
Glej tudi: Obratovalni čas! 

Obsojenci: 
' pomilostitev, ukaz, 38—213 
Odbor: 

začasni. Zavoda za soc. zavarovanje 
v LRS, imenovanje, odločba, 19—98 

Odborniki: 
občinskih ljudskih odborov, zakon, 

19—88, mest in mestnih občin, za- 
kon, 19—90 

volitve, zakon, 19—91, popr- v št. 27 
odpoklic, zakon, 19—91, popr. v št, 27 

Odprava: 
delna, odredbe o prepovedi lova na 

fazanke in poljske jerebice, 7—25 
glavne direkcije za avtodelavnice 

pri min. za lokalni promet LRS, 
uredba, 9—32 

glavne direkcije za cestni promet 
pri min. za lokalni promet LRS, 
uredba, 9—33 

obveznega odkupa žita, uredba, 20— 
—102 

uredbe o obvezni sečnji in oddaji 
lesa iz nedržavnih gozdov, 20—101 

Glej tudi: Ukinitev! 
Okraji: 

Tolmin, razglasitev 4- februarja z» 
ljudski praznik, odlok, 26—149 

•   LRS,   razdelitev,   zakon,   11—59, 
popr. v št. 14, 19, 22 

Okrajna sodišča; glej: Sodišča! 
Okrožna sodišča: 

razrešitev in začasna postavitev sod- 
nikov, odlok, 11—38 

Olje: 
enotna prodajna cena, odločba, 24— 

—137 
Opravila: 

sodna, prenos na okrajno sodišče • 
Šmarju pri Jelšah, odredba, 32— 
—185 
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Organi: 
državne uprave, določitev ustanovi- 

teljev    strokovnih    šol,    odločba, 
28—156 

državni   in   ljudski   odbori,   zakon, 
19—88, 19—89, 19—90 

ljudskih  odborov,  zakon,   11—40 
pri   vladi  LRS,   izravnava   posebnih 

predpisov o prekrških z  določba- 
mi    temeljnega    zakona,    uredba, 
14—58 

volilni, zakon, 19—91 
Organizacija: 

administracije ljudskih odborov, za- 
kon, 11—40; 19—88, 19-89, 19—90 

Orožarstvo: 
pristojnost  komisij   za   opravljanje 

pomočniških in mojstrskih Izpitov, 
odločba,  57—209,  37—210 

Osat: 
zatiranje na območju OLO Kočevje, 

odlok, 26—148 
Oves: 

odprava obveznega odkupa, uredba, 
20—102 

Overitev: 
podpisov,   pisave   in   prepisov,   dop. 

odredbe, 6—23, odredba, 20—105 
Označevanje: 

naselij, ulic in trgov, pravilnik, 
24—136 

Paclprcse: 
(cbamaccyparis     Lawsoniana),     na 

»Ipavčevem« pri  Pivoli, Hoče, za- 
varovanje, odločba, 20—103 

Padavine: 
snežne, v LRS, imenovanje komisije 

za   preprečitev   posledic,  odredba, 
6—22 

Panoge: 
razne  gospodarske,  postavitev arbi- 

tražnih   Izvedencev,  seznam,    1—2 
dopi ' seznama,  12—49 

Parki: 
drevesni,  graščine Viltuš, zavarova- 

nje, odločba, 15—59 
drevesni, na Rafutu, Gorica, zavaro- 

vanje, odločba, 5—19, 7—26 
drevesni   >Pohorski  dvor<   v   Pivoli, 

zavarovanje, odločba, 5—20 
. drevesni in gozdni, graščine Češenik, 
!      zavarovanje, odločba, 8—30 
• drevesni  in  gozdni,  zdravilišča  Ro- 

gaška Slatina, zavarovanje, odloč- 
ba, 29—167 

eksotičnih  dreves na  »Ipavčevcm  v 
Pivoli,  Hoče,  zavarovanje,  odloč- 
ba. 20—108 

Paša: 
koz, spr. in dop. uredbe, 24—197 

Pečati: 
ljudskih   odborov,   zakon:   mestnih, 

19—90, okrajnih, 19—89, občinskih, 
19—88 

Petelini: 
divji, delna spr. odločbe o lovopustu, 

28—157 
Pisava: 

overitev, dop. odredbe, 6—23, 20—105 
Piace: 

gospodinjskih pomočnic, uredba, 23— 
125 

hišnikov, uredba, 23—124 _   _ 
uslužbencev  drž.  organov,  komisije 

za  izdajanje odločb, 9—34 
uslužbencev  v logarski službi MLO 

Liubljanc, odprava odloka, 30—173; 
OLO   Trbovlje,   odprava   odloka, 
30—174 

Plan: 
družbeni LRS, za leto 1952, zakon, 
13—51 

Plavž: 
stari,   pri   Železnikih,   zavarovanje, 

odločba, 20—107 
Plevel: 

na območju OLO Kočevje, zatiranje, 
odlok,  26—148 
na  območju  OLO  Trbovlje,  zati- 
ranje, spr. odloka, 36—207 

Podjetja: 
>Cegrad<,   Kranj,   prevzem    pravic 

gospodarjenja   z  zemljišči  in   po- 
slopji, ukaz, 23—119 

določitev    ustanovitelja    strokovnih 
šol, odločba, 28—156 

državna, naročanje izkaznic za zni- 
žano vožnjo, navodilo, 1—3, obve- 
stila, 6—24, 8—31; navodilo za leto 
1953,  37—212 

državna trgovska LRS, ukinitev 
glavne direkcije, uredba, 2—7 

državna, zadružna, nakup lesa, spr. 
uredbe o prometu z lesom, 23—126 

gospodarska,    v    Ljubljani    okolici, 
glej: Obratovalni čas! 
lokalne industrijske ali obrtne pro- 

dukcije, odstotek deviz za Izvoženo 
blago, odločba, 9—35, popr. v št. U 

>Impol«, Slov. Bistrica, ukinitev ind. 
metalurške šole, odločba, 18—81 

>Inteks<, Kranj, prenos pravic go- 
spodarjenja z zemljišči in poslop- 
jem, ukaz, 29—165, 32—181 

>Iskra<, Kranj, ukinitev šole za učen- 
ce v gospodarstvu, odločba, 18—75 

ki se bavijo s proizvodnjo in prodajo 
zdravil in sanitetnega materiala, 
strokovni nadzor, uredba, 31—177, 
pravilnik, 32—184 

Mariborska livarna in tvornica ko- 
vinskih izdelkov, Maribor, ukinitev 
industrijske šole, odločba, 18—85 

Rudnik rjavega premoga v Kočevju, 
ukinitev ind. rudarske šole, odloč- 
ba, 18—82. 

Rudnik Mežica, ukinitev ind. rudar- 
ske šole, odločba, 18—80 

Rudnik lignita, Velenje, ukinitev 
ind. rudarske šole, odločba, 18—83 

>Titan«, Kamnik, ukinitev ind. ko- 
vinarske sole, odločba, 18—85 

>Tiskanina<, Kranj, prevzem pravic 
gospodarjenja z nepremičnino, od- 
ločba, 29—166 

Topilnica in valjarna cinka v Celju, 
ukinitev Ind. metalurške šole, od- 
ločba, 18—79 

Tovarna metalnih konstrukcij »Franc 
Leskošekc, Maribor, ukinitev Šole 
učencev v gospodarstvu, odločba, 
18—74 

Tovarna verig, Lesce, ukinitev Ind. 
kovinarske šole, odločba, 18—84 

trgovska, določitev števila vajencev, 
odločba, 32—187; prenos pristojno- 
sti, 20—106 

v gospodarski upravi drž. organov, 
zbiranje, hramba in periodično iz- 
ločanje arhivskega materiala, na- 
vodilo, 12—50 

Železarna štore, ukinitev ind. meta- 
lurške šole, odločba,  18—78 

Podpisi: 
overitev, dop- odredbe, 6—23, 20—105 

>Pohorski dvor<: 
v Pivoli, zavarovanje drevesnega 

parka, odločba, 5—20 

Pomočnice: 
gospodinjske, določitev plač, uredba, 

23—125 
Pomilostitev: 

obsojencev, ukaz, 3Q—213 
Pomočniki: 

v orožarski in puškarski stroki, pri- 
stojnost komisij za opravljanje iz- 
pitov, odločba, 37—209 

v   vzgojnih   poboljševalnih   zavodih, 
opravljanje  izpitov,  odločba,  35— 
—202 

Popust: 
50% na železnicah, naročanje izkaz- 

nic, navodilo, 1—3, obvestila, 6—24, 
8—31;  navodilo za leto  1953, 37— 
-212 

Porotniki: 
ljudskih  sodišč,  dnevnice,  povračilo 

stroškov, spr. in dop. uredbe, 31— 
176; določitev višine, odločba, 33— 
—192 

Posestva : 
ribarskega obrata Rače, prenos pri- 

stojnosti, ukaz, 12—44 
Poslopja: 

stare gimnazije v Novem mestu, za- 
varovanje, odjočba,  12—18 

ljudskega odbora MÓ Kranj, prenos 
pravice gospodarjenja na >Cegrad<, 
ukaz, 23—119 

stanovanjska  in   delovna,  označeva- 
nje s hišnimi številkami, pravilnik, 
24—136 

Poslovanje: 
okrožnih in okrajnih sodišč glede 

na novo krajevno pristojnost, od- 
redba, 15—65 

v obrtnih obratih, vodenje poslovnih 
knjig,  pravilnik,   16—68,  navodilo, 
16—70 

Postavitev: 
izvbdencçv strokovnjakov pri drž. 

arbitraži LRS, seznam, 1—2, dop. 
seznama, 12—49 

komisije za izdajanje odločb o nazi- 
vih in plačah uslužbencev drž. or- 
ganov, odločba, 9—34 

začasna,   nekaterih   sodnikov  okrož- 
nih sodišč, odjok, 11—38 

Potrebe: 
proračunske LRS, od 1. I. do 51. III. 

1952, zač. finansiranje, ukaz, 1—1 
proračunske    ljudskih    odborov    za 

maj  1952, zač. finansiranje, ured- 
ba, 13—54 

Potrditev: 
članov sveta VLRS za ljudsko zdrav- 

stvo in soc. politiko, ukaz, 6—2.1 
predsednika Slovenske akademije 

znanosti in umetnosti v Lj., ukaz, 
32—180 

uredb, ki jih je izdala vlada na po- 
dlagi zakona o pooblastilu, odlok, 
20—100 

Povračilo: 
stroškov sodnikom porotnikom ljud- 

skih  sodišč,   spr.   in   dop.  uredbe, 
31—176, odločba, 33—192 

Pravice: 
gospodarjenja z nepremičninami, 

prenos, glej: Gospodarjenje! 
ljudskih odborov, zakon, 19—88, 19  

89.  19—90 
zastavne, za stare terjatve, izbris v 

zemljiški knjigi, uredba, 2—5, popr. 
v št 4 

Pravobranilec LRS: 
imenovanje, odločba, 16 67 

Praznik: 
ljudski, 4. februar v okraju Tolmin, 

razglasitev, odlok 26—149 
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Predenlca: 
(emusenta trifoli) v okraju Kočevje 

zatiranje, odlok, 26—148 
Predori: 

železniški, prepoved snemanja in ski- 
ciranja,  uredba,  2—6 

Predpisi: 
o prekrških, izravnava s temeljnim 

zakonom o prekrških, uredba, 14— 
—58 

Predsednik: 
ljudskega odbora, pravice, dolžnosti, 

zakon, 19—88, 19—89, 19—90 
Slovenske    akademije    znanosti    in 

umetnosti, potrditev, ukaz, 32—160 
sveta VLRS za prosveto in kulturo, 

imenovanje namestnika, ukaz, 5— 
—14 

volilnih  komisij,  imenovanja,  glej: 
Komisije! 

Pregled: 
sanitarno-higienski    živil,    obvezen, 

odredba, 21—111 
zdravstveni, rekonvalescentov in kil- 

conoscev, trebušnega tifusa, parati- 
fusa in griže, odredba,  16—69 

Preimenovanje: 
gozdarskega inštituta Slovenije, od- 

ločba, 22—117 
šol za učence v gospodarstvu v va- 

jenske šole, odločba, 30—169 
Prejemki, glej: Plače! 
Prekrški: 

izravnava predpisov z določbami te 
meljnega zakona, uredba, 14—58 

Prelec: 
murvov,  ameriški,  v  ljutomerskem 

okraju, zatiranje, odlok, 23—142 
Prenos: 

nepremičnin v Kranju, gLej: Gospo- 
darjenje! 

opravil okrožnih in okrajnih sodišč 
glede   na  novo  kraj.   pristojnost, 
odredba,  15—65, 32—185 

pristojnosti    kmetijskih,    veterinar- 
skih in gozdarskih šol na ljudske 
odbore, odločba, 21—110 

pristojnosti ribarskega obrata v Ra- 
cah, ukaz, 12—44 

pristojnosti   trgovskih   podjetij   rep- 
pomena, odločba, 20—106 

Preosnova: 
Kmetijskega    znanstvenega    zavoda 

Slovenije, odločba,  19—% 
Prepisi: 

overitev, dop. odredbe. 6—23: dolo« 
'čitev   ljudskih   odborov,  odredba, 
20—105 

Prepoved: 
klanja    plemenske    goveje    živine, 

uredba, 28—154 
lova  na  fazanke in jerebice, delna 

odprava, odredba, 7—25 
prevažanje okuženega kostanjevega 

ali  hrastovega  lesa,   spr.  in   dop. 
odredbe, 33—191 

snemanja   in   skiciranje   določenih 
objektov, uredba, 2—6 

Prevoz: 
lesa, obrazec spremnice 23—126 

Prireditve: 
javne, v okraju Ceìje okolica, ob- 

vezno odvajanje  Čistega dobička, 
odprava odloka, 28—159 

Prirodne znamenitosti; glej zavarova- 
nje! 

Pristojnost: 
••• revna, sodišč v Sevnici in Šmar- 

ju pri Jelšah, uredba, 31—175 
ljudskih odborov, zakon, 11—40: 19— 

^-88, 19-89. 19—90 

Pristojnost: 
okrožnih in okrajnih sodišč, uredba, 

15—63, 15—65 
prenos od ribarskega obrata Rače 

na VLRS, ukaz, 12—44 
trgovskih podjetij rep. pomena, pre- 

nos od   sveta   VLRS  za  blagovni 
promet, odločba, 20—106 

Prodajne cene, glej: Cene! 
Proizvajalci: 

določitev odstotka deviz za izvoženo 
blago, odločba, 9—35, popr- v št. U 

vina in žganja, količine za domačo 
porabo,     oproščene     prometnega 
davka, odredba, 32—186 

Proizvodi: 
postranski, v nedržavnih gozdovih, 

odprava obvezne oddaje, odredba, 
20—101 

živilski, obvezni  sanitarno-higienski 
pregled, odredba, 21—111 

Proizvodnja: 
ter predelava nafte in premoga, spr. 

stopnje akumulacije in skladov, 
ukaz, 22—114 

trsnega materiala v ljutomerskem 
okraju, nadzorovanje, odlok, 25— 
—141 

zdravil    in    sanitetnega    materiala, 
strokovno nadzorstvo, uredba, 31— 
177, pravilnik, 32—184 

Promet: 
cestni, odprava gl. direkcije pri min. 

za lokalni promet LRS, uredba, 
9—33; znižanje stopnje akumula- 
cije in  skladov,  ukaz, 22—114 

po družbenem planu za leto 1952, 
ukaz, 13—31 

z lesom, ureditev, spr. uredbe, 23— 
—126 

z okuženim kostanjevim in hrasto- 
vim lesom, prepovedan, spr. in dop. 
odredbe, 33—191 

železniaki, rečni, pomorski, ugodno- 
sti za znižano vožnjo, naročanje, 
izkaznic, navodilo. 1—3, obvestila, 
6—24, 8—31, navodilo za leto 1953, 
57—212 

Prometni davek, glej: Davek! 
Proporci: 

temeljni, po družbenem planu za le- 
to 1952, ukaz. 13—51 

Proračun: 
LRS za 1. 1952, ukaz, 13—52 
ljudskih  odborov,   zač.   finansiranje 

potreb za maj 1952, uredba, 13—54 
Prosti dnevi: 

v LRS, spr. uredbe, 20^-104 
Pšenica: 

odprava obveznega odkupa, uredba, 
20—102 

Puškarstvo: 
pristojnost   komisij   za   opravljanje 

pomočniških in mojstrskih izpitov, 
odločba, 37—209, 37—210 

ustanovitev šole v Kranju, odločba, 
19—99 

Račun: 
državni, zaključni LRS, za leto 1950, 

zakon, 13—53, popr. v št. 14 
Rak: 

kostanjevega luba zatiranje, spr. in 
dop. odredbe, 33—191 

Razglasitev: 
4.    februarja    za    ljudski    praznik 

okraja Tolmin, odlok, 26—149 
okrajev in mest LRS za okužene s 

koloradskim hroščem, odločba, 28— 
—158 

Razglasitev: 
zakona o obč. in okrajnih ljudskih 

odborih ter odborih mest in mest- 
nih občin, odlok, 19—87 

Razdeljevanje: 
sanitetnega blaga, ukinitev gl. direk- 

cije, uredba, 26—143 
Raziskovalni zavod, glej: Zavod! 
Razpis: 

rednih volitev v delavske svete, do- 
ločitev roka, odredba, 5—5 

volitev, zakon, 19—91 
volitev v občinske, okrajne in mest- 

ne ljudske odbore ter LO mestnih 
občin s posebnimi pravicami, ukaz, 
29—160 

Razpust: 
KLO Dvor pri Novem mestu, ukaz, 

8—29 
KLO Sava pri Litiji, ukaz, 2—4 

Razrešitev: 
direktorja gl. direkcije usnjarsko 

industrije, 14—56 
direktorjev gl. direkcij in gl. uprav, 

ukaz, 19—94 
nekaterih sodnikov okrožnih sodišč, 

odlok, 11—38 
Razveljavitev: 

odloka  o  javnem   miru  in   redu   v 
okraju Kamnik, 30—172; odloka o 
logarski   službi   MLO   Ljubljana, 

30—173; OLO Trbovlje, 30—174 
Red: 

hišni, v Mariboru, odlok, 26—147 
javni, izravnava predpisov o prekr- 

ških s temeljnim zakonom, uredba, 
14—58 

javni, v okraju Kamnik, razveljavi- 
tev odloka, 30—172; v okraju Lju- 
tomer, spr. In dop. odloka, 25—139; 
v okraju M. Sobota, odlok, 33—193 

tržni, v M. Soboti, odlok, 37—211 
Rekonvalescenti: 

trebušnega tifusa, paratifusa in gri- 
že, zdravstveno nadzorstvo, odred- 
ba, 16—69 

Reorganizacija: 
ljudskih odborov, zakon, 11—40, na- 

vodilo za izvršitev zakona, 11—41 
Repica, glej: Divja repica! 
Režija: 

v  vinogradništvu, hmeljarstvu, sad- 
jarstvu,   obračunavanje   vrednosti 
tuje delovne sile v davčno osnovo, 
odločba, 4—13 

Ribarstvo: 
na drž. posestvu Rače, prenos pri- 

stojnosti obrata, ukaz, 12—44 
Rojstna hiša: 

Vrazova v Cerovcu, zavarovanje, od- 
ločba, 5—18 

Rogoviiček: 
zatiranje plevela na območju OLO 

Kočevje, odlok, 26—148 
Rok: 

za  Tazpis  rednih  volitev  delavskih 
svetov, odredba, 5—15 

Rudnik: 
določitev ustanovitelja strokovnih 

šol, odločba, 28—156 
lignita Velenje, ukinitev ind. rudar- 

ske šole, odločba, 18—83 
premoga in barita, spr. v stopnjah 

akumulacije In skladov, ukaz, 22— 
114, popr. v št. 23 

prepoved snemanja ali skiciranja 
naprav, uredba, 2—6 

rjavega premoga v Kočevju, ukini- 
tev ind. rudarske šole, odločba, 
t8—82 

svinca Mežica, ukinitev ind. rudar- 
ske šole, odločba, 18—80 
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Rušcvec: 
delna spr. odločbe o lovopustu, 28— 

—157 
11/: 

odpravo  obveznega odkupa, uredba, 
20—102 

Sadike: 
okuženega domačega kostanja ali 

hrasta, prepoved nakupa, prodaje, 
spr. in  dop. odredbe, 35—191 

Sadjarstvo: 
prenos inštituta v Mariboru na agron. 

in gozdarsko fakulteto v Ljublja- 
ni,   odločba,   19—% 

priznanje vrednosti tuje delovne si- 
le   za   režijo,  odločba.  4—15 

Samostan : 
nekdanji   fistereijanski   v   Kostanje- 

vici ob Krki, zavarovanje, odločba, 
20—109 

Sanitnrno-higienski pregled, glej: Pre- 
gLed! 

Sanitetni material: 
nabava blaga in  razdeljevanje,  uki- 

nitev   gl.   direkcije,   uredba,   20— 
—145 

strokovni nadzor nad proizvodnjo ai 
prodajo,   uredba,   51— 177.   pra\il- 
nik,  32—184. 

Sečnja: 
gozdov, spr. in dop. pravilnika. 4— 

—11; dovolitev, način in čas izko- 
riščanja, dop. pravilnika,  17—72; 

v nedržavnih gozdovih, obvezna, 
odprava  uredbe, 20—101 

Seje: . 
Ljudske skupštine LRS. zapisniki v 

št.  10.  11,  15, 20 
Servisi: 

industrijski, LRS, ukinitev gl. direk- 
cije,  uredba,  20—103 

Sestava: 
ljudskih  odborov,  zakon,  11—iO 

Seznam: 
arbitražnih    Izvedencev    strokovnja- 

kov, 1—2, 12—49 
Sila: 

delovna, pri kmečkih gospodarstvih, 
obračunavanje vrednosti pri dni- 
nah*  odločba,  4—13 

delovna, za preprečitev posledic 
snežnih padavin v LRS, odredba, 
6—22 

Skiciranje: 
določenih     objektov     prepovedano, 

uredba, 2—0 
Skladi:      ' 

proizvajalnih    strok,    spr.    stopnje, 
ukaz, 22—114, popr. v št. 25 

za   soc.   ustanove,   ustanovitev,   upo- 
raba  sredstev, uredba, 5—8; izva- 
janje uredbe, pravilnik, 3—10 

Sklicanje: 
Ljudske skupščine LRS, k I. izred- 

nemu zasedanju, ukaz, 8—27, k III. 
rednemu  zasedanju,   ukaz,   10—57, 
k  II.  izrednemu   zasedanju,  ukaz, 
12—42, k III. izrednemu zasedanju, 
ukaz, 17—71 

Sladkor: 
enotna prodajna cena, odločba. 24— 

—157 
Slovenska akademija znanosti in umet- 

nosti: 
v Ljubljani, potrditev predsednika 
ukaz, 32—180 

Služba: 
logarska, odprava odlokov o nazivih 

in plačali, nu območju MLO Ljub- 
ljana,   50—175,   na   območju   OLO 
Trbovlje. 30—174. 

Snemanje: 
določenih     objektov,     prepovedano, 

uredba, 2—6 
Snežne padavine: 

v LRS. ukrepi za preprečitev posle- 
dic, imenovanje komisije, odredba, 
6—22 

Socialna politika: 
izravnava prekrškov predpisov s te- 

meljnim   zakonom,   uredba,   14—38 
Socialne ustunove: 

ustaiiowtev sklada, uporaba sredstev 
uredba,  5—8,  pravilnik.  5—10 

Socialno zavarovanje: 
ustanovitev   zavoda,  odločba,   19—97. 

imenovanje   zač.   odbora,   odločba. 
19—98 

Sodišču : 
ljudska, dnevnice in povračilo stro- 

škov sodnikom porotnikom, spr. in 
dop. uredbe. 51—176. odločba, 32 — 
—192 

okrajna, v Sevnici in Šmarju pri 
Jelšah, ustanovitev, uredba, 51 — 

—175; v Šmarju pri Jelšah, prenos 
opravil,  odredba,   52—185 

okrožna, razrešitev, zač. postavitev 
sodnikov, odlok, 11—33 

okrožna in okrajna, spr. uredbe o 
njih številu, 15—65; nova krajev- 
na pristojnost, prenos opravil, od- 
redba. 15—65 

Sodniki: 
okrožnih sodišč, razrešitev in zuč. 

postavitev, odlok,   11—55 
porotniki ljudskih sodišč, dnevnice 

in povračilo, stroškov, spr. in dop. 
uredbe, 31—176, višina povručila. 
odločba, 32—192 

za prekrške, pri okrajnih (mestnih) 
ljudskih odborih, delovanje, za- 
kon, 19—89, 19—90 

Spomeniki: 
kulturni,   glej:   Kulturni   spomeniki! 
narodnoosvobodilnega   boja,   zavaro- 

vanje cerkve v Zafari, Žužemberk, 
odločba,   15—66,   bolnice   >Franje« 
pri    Cerknem,    odločba,    56—206, 
bolnice iz drugih objektov na Ro- 
gu,  odločba,  36—205 

Spremnica: 
za prevoz lesa, obrazec, 25—126 

Srečolovi: 
odprava  odloka  OLO  Celje okolica 

o obveznem odvajanju delu 'čiste- 
ga dobička, 28—159 

Srnjad: 
delna. spr. odločbe o lovopustu, 9— 

—56 
Stavbišča: 

označevunje s številkami, pravilnik, 
24—156 

Stopnje: 
akumulacije in  skladov v proizvod- 

nji    raznih   strok,   spr.    notranjih 
kvot.  ukaz. 22—114, popr.  v št. 23 

davčne pri dohodnini, odločbo. "—9. 
popr. v št. 4 

Glej tudi: Družbeni plan! 

Straža: 
občinska,     ljudska,    zakon,     19—88, 

mestna, zukon, 19—90 

Stroke: 
gospodarske, po ilin/benem planu 

za   1.  1952, zakon.  15—31 
orožarska in puškarska, pristojnost 

komisij za opravljanje pomočni- 
ških in mojstrskih izpitov, odloč- 
be,  57—209,  57—210 

razne, postavitev arbitražnih izve- 
dencev, seznam. 1—5, dop. sezna- 
ma,  12—49 

zidarska in tesat ska. pogoji za pri- 
pustitev k mojstrskem u izpitu, od- 
ločba, 12—41 

Clej tudi: Izpiti! 
Strokovnjaki: 

izvedenci pri drž. arbitraži LRS, po- 
stavitev, seznam, 1—2, 12—49 

Strokovne šole. glej:  Šole! 
Sveti: 

delavski, rok za razpis rednih voli- 
tev, odredba, 5—15 

gospodarski VLRS, imenovanje čio- 
na, ukaz, 14—5? 

ljudskih odborov, zakon, 19—88. 19— 
—89. 19—90 

\lade LRS za blagovni promet, pre- 
nos pristojnosti trg. podjetij rep. 
pomena,   odločba.   20—100 

vlade LRS za gradbene in komunal- 
ne zadeve, odprava gl. direkcij /ti 
nvtodelavnice. uredba, 9—52; gl. 
direkcije za cestni promet, uredbu, 
9—53 

vlade LRS za industrijo, ukinitev gl. 
direkcije ind. servisov, uredba, 
20—105 

vlade LRS zn kmetijstvo in gozdar- 
stvo, preosnova Kmetijskega znan- 
stvenega zavoda Slo\enije, odloč- 
ba, 19—96; prenos pristojnosti kine. 
lijskih, veterinu] škili in gozdarskih 
šol na ljud. odbore, odločba, 21— 
—110 

vlade LRS za ljudsko zdravstvo in 
soc. politiko, spr. ukaza o določit- 
vi članov, potrditev in imenovanje, 
6—21; ukinitev gl. direkcije za na- 
bavo in razdeljevanje sanitetnega 
blaga,   uredba.  26—145 

vkidc LUS za prosveto in kulturo, 
imenovan je ministra-namestnika 
predsednika, ukaz, 5—14; spr. čla- 
nov, ukaz. 12—43; imenovanje 
predstavnika šole za umetno obrt, 
dop. ukaza, 22—115 

šole: 
delavski tehnikam v Lendavi, uki- 

nitev,   odločba.   35—204 
delavski tehnik um v Trbovljah, uki- 

nitev, odločba.  55—204 
industrijska, pri Alariborskl livarni 

in tvornici kovin, izdelkov, ukini- 
tev, od'iočba,  18—R6 

industrijska, kovinska pri »Titanu-", 
Kamnik,   ukinitev,  odločba,   18 55 

industrijska kovinsko, pri Tovarni 
verig. Lesce, ukinitev, odločba. 
18—84 

industrijska metalurška Topilnice in 
valjamo cinka v Celju, ukinitev, 
odločba.   18—79 

industrijska      metalurško      podjetja 
ImpoL.   Slov.   Bistrica,   ukinitev, 

odločba.  18—81 
industrijska metalurška pri železar- 

ni  Štore,  ukinitev, odločba, 18—78 
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Sole: 
industrijska rudarska v Kočevju, 

ukinitev, odločba, 18—52 
industrijska rudarska v Mežici, uki- 

nitev, odločba, 18—80 
industrijska rudarska v Velenju, 

ukinitev, odločba, 18—8"5 
kmetijske, veterinarske in gozdarske, 

prenos pristojnosti, odločba. 21— 
—110 

kmetijsko gospodarska in kmetijsko 
gospodinjska za učiteljice v Ljub- 
ljani,  ustanovitev,  odločba,   13—55 

nižja, ministrstva za notranje zadeve 
v Lj., ustanovitev, odločba, 31— 
—178, popr. v št 53 

puškarska, v Kranju, ustanovitev, 
odločba, 19—99 

srednja ekonomska v Novem mestu, 
ukinitev, odločba, 21—112 

strokovne, določitev ustanoviteljev, 
odločba, 28—156 

vajenske, preimenovanje, odločba, 
50—169; v Storah, ustanovitev, od- 
ločba, 26—146; v Mariboru, usta- 
novitev, odločba, 5—1" 

. za učence v gospodarstvu, preimeno- 
vanje v vajenske, odločba, 50—169 

za učence v gospodarstvu v Črnu- 
čah, ukinitev, odločba, 18—73; pri 
tovarni »Frane Leskošek<, Maribor, 
ukinitev, odločba, 18—72; pri to- 
varni >Iskra<, Kranj, ukinitev, od- 
ločba, 18—75; v Dol. Lendavi, uki- 
nitev, odločba, 18—76; 

za umetno obrt v Lj., določitev pred- 
stavnika za svet VLRS za prosveto 
in kulturo, dop. ukaza, 22—113 

Table: 
napisne,   označevanje   s   številkami, 

pravilnik, 2*—136 
Tajnik: 

ljudskih odborov,  delo,  zakon.   19- 
—89, 19—90 

Tehnikum: 
delavski, v Lendavi, ukinitev, od- 

ločba, 55—204; v Trbovljah, uki- 
nitev, odločba, 18—77 

Terjatve: 
' stare, izbris zastavne pravice iz 

zemljiške knjige, urnnba, 2—5. 
popr. v št. 4 

Tesarji: 
pogoji za pripustitev k mojstrske- 

mu izpitu, odločba, 12—45 
Tifus: 

zdravstveni, pregled rekonvaJesccn- 
tov in kliconoscev, odredba, 16—69 

Tise: 
na >Ipavčevem< v Pivolt pri Hočah, 

zavarovanje, odločba, 20—108 
>Ti4kaninac, Kranj: 

rop. podjetje, prenos pravice gospo- 
darjenja   z   zemljišči,   ukaz,   29—- 
—166 

>Titane, Kamnik: 
ukinitev   ind.   kovinarske   šole,   od- 

ločba, 18—8-5 
Tombola: 

odpravo  odloka OLO Celje okolica 
o obveznem odvajanju dela dobič- 
ka, 28—159 

Topilnica: 
in valjarna cinka, Celje,  ukinitev 

ind. šole, odločba, 18—79 
Tovarne: 

določitev     ustanovitelju     strokovnih 
šol, odločba, 28—156 

ukinitev industrijskih Sol, glej: Šolel 
Travniška zlatica: 

zatiranje   plevelu   v   območju   OLO 
Kočevje, odlok, 26—148 

trgi: 
označevanje   napisnih   tabel,   pravil- 

nik,  24—156 
Trgovina: 

obratovalni čas,: v okraju Ljubljana 
okolica,  odlok,  30—170;  v okraju 
Ljutomer,    spr.   in    dop.   odloka, 
25—138; v okraju M. Sobota, odlok, 
30—171;  v okraju  Radovljica, spr. 
odloka, 55—194 ' 

po   družbenem   planu   za   leto   1952, 
zakon,  13—51 

tržili red v M. .Soboti, odlok, 37—211 
Trgovska  podjetju,  slej:   Podjetja! 
Trte: 

nadzor nuil trsiiim materialom v 
okraju   Ljutomer,  odlok,  25—141 

Ü 
Učenci: 

v gospodarstvu, izkaznice za zniža- 
no vožnjo v železniškem, rečnem 
in pomorskem prometu, navodilo, 
1—5, obvestila, 6—24, 8—31; navo- 
dilo za leto 1953, 57—212 

v gospodarstvu, preimenovanje šol, 
odločba, 50—169 

v  gospodarstvu,  ukinitev ali  ustano- 
vitev šole, glej: šole! 

Učiteljice: 
kmetijskih   gospodarskih   in   kmetij- 

skih   gospodinjskih   šol.   ustanovi- 
tev šole v Ljubljani, odločba, 13— 
—55 

Ukinitev; 
delavskega tebnijcuma, v Lendavi, 

odločba, 55—204; v Trbovljah, od- 
ločba, 18—77 

doma invalidne mladine na Vran- 
skem, odločba, 28—15-5 

ekonomske srednje šole v Novem 
mestu, odločba, 21—112 

glavne direkcije drž. trgovinskih 
podjetij LRS, uredba, 2—7 

glavne direkcijo industrijskih servi- 
sov LRS, uredba, 20—103 

glavne direkcije za avtodelavnlce 
pri min. za lokalni promet LRS, 
uredba, 9—32; za cestni promet, 
uredba, 15—64 

glavne direkcije za gostinstvo LRS, 
uredba, 15—64 

glavne direkcije za nabavo tn raz- 
deljevanje sanitetnega blaga, ured- 
ba, 26—143 

glavnih direkcij in glavnih uprav, 
ukaz, 19—93 

industrijskih in rudarskih šol, giej: 
šolel 

šol za učence v gospodarstvu, glej: 
Sole! 

Ukrepi: 
za preprečitev obolenj zaradi za- 

strupitve z živili, odredba, 23—127 
za zatiranje raka in CJnuiovke na 

kostanjevem in hr.i-tovom lubu, 
spr. iu dop. odredbe, 33—191 

Ulice: 
označevanje   z   napisnimi   tablami, 

pravilnik, 24—136 
Upokojenci: 

in znižana voznina, navodilo za na- 
ročanje   izkaznic,    1—3, obvestila, 
6—24, 8—31; navodilo za leto 1953, 
57—212 

Uprave: 
glavne,  odprava,   ukaz,   19—93,  raz- 

rešitev direktorja, ukaz, 19—94 
republiška,    gozdnih    gospodarstev, 

nova ureditev, odločba, 5—16 
vodovodnega   omrežja v   Kamniku, 

odlok, 54—199 
Uradi: 

naročanje  izkaznic  za znižano  voz- 
nino. navodlk), 1—5, obvestila, 6— 
—24, 8—51; navodilo za leto  1953, 
37—212 

zbiranje,  hramba  in   periodično   iz- 
ločanje,  arhivskega   materiala,   na- 
vodilo. 12—50 

Ureditev: 
gozdnih gospodarstev v rep. upravi, 

nova, odločba, 5—16 
Usnjarska industrija: 

razrešitev   in   imenovanje  direktorja 
glavne direkcije,   ukaz.  14—56 

Uslužbenci: 
drž. organov, nazivi in plače, imeno- 

vanje komisije za izdajanje od- 
ločb, odločba, 9—34 

gospodarskih zavodov, ki volijo od- 
bornike v zbore proizvajalcev, na- 
vodilo, 30—168 

ljudskih odborov zakon. 19—88, 19— 
—89,  19—90 

logarske službe, odprava odlokov o 
nazivih in plačah, MLO Ljublja- 
na, 30—175, OLO Trbovlje, 30— 
—174 

zni/ana voznina, naročanje izkazna. 
navodilo, i—3. obvestila, 6—24, 8— 
—31; navodilo za leto 1953, 37—212 

Ustanove: 
rep. pomena, določitev ambulante za 

poklicne bolezni v Lj., ukaz, 8—28 
socialne, ustanovitev sklada, upora- 

ba sredstev, uredba, 5—8; izvaja- 
nje uredbe, pravilnik, 3—10 

znižana voznina,  glej: Uslužbenci! 
Ustanovitelji: 

strokovnih   šol.   določitev,   odločba, 
28—156. spr. in dop. odločbe, 25— 
—203 

Ustanovitev: 
in območje  drž.  arbitraže v Celju, 

uredba, 34—190 
bolnice za duševne bolezni v Begu- 

njah,  Gorenjsko, odločba,  31—179 
gozdarskega inštituta Slovenije, od- 

ločba, 22—117 
kovinarske vajenske šole v štorah, 

odločba, 26—146 
nižje šole min. za notranje-zadeve 

LRS, odločba, 31—178 
okrajnih sodišč v Sevnici in Šmarju 

pri Jelšah, krajevna pristojnost, 
uredba, 31—175 

puskarske šole v Kranju, odločba, 
19—99 

šole za učiteljice kmetijskih gospo- 
darskih in gospodinjskih šol, v Lj.. 
odločba, 13—55 

vajenske šole v Mariboru, odločba, 
5i—17; y Štorah, odločba, 26—146 
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Ustanovitev: 
vzgojnega zavoda v Kamni gorici, 

odločba, 22—118 
zavoda za soc. zavarovanje LRS, od- 

ločba, 19—97 

Vajenci: 
v obrtnih obratih, določitev Števila, 

odločba, 26—145 
y trgovskih podjetjih, določitev šte- 

vila, odločba, 32—18? 
ustanovitev šole v Mariboru, odloč- 

ba, 5—16, v štorah, odločba, 26— 
—148 

Vaški odbori: 
v obč. ljudskih odborih, zakon, 19— 

—88 
Veterinarji: 

pregled   živine   za   zakol   ali   izvoz, 
uredba, 28—154 

prenos pristojnosti šol   na   ljudske 
odbore, odločba, 21—110 

Vinarstvo: 
prenos    inštituta    v    Mariboru    na 

agron. fakulteto v Lj., odločba 19— 
—96 

Vino: 
količine,   ki jih smejo   proizvajalci 

proste prometnega davka porabiti 
doma, odredba, 52—186 

Vinogradi: 
v okraju Ljutomer, nadzorstvo nad 

obnovo, odlok, 25—140 
priznanje vrednosti tuje delovne si- 

le za režijo, odločba, 4—15 
Vlada LRS: 

izravnava njenih predpisov o pre- 
krških s temeljnim zaKonom, ured- 
ba, 14—58 

potrditev uredb, ki jih je izdala na 
podlagi zakona o pooblastilu, od- 
lok, 20—100 

Vodarina: 
v mestu  Kamnik, določitev,   odlok, 

34—199 

Vojaški objekti: 
prepoved   snemanja    in   skiciranja, 

uredba, 2—6 
Volilne komisije; glej: Volitve! 
Volilne enote: 

razdelitev, zakon, 19—91 
Volitve: 

imenovanje volilnih komisij, odloč- 
be: za mesto Celje, 27—152, spr. 
54—195; za mesto Ljubljana, 29— 
—164, spr. 55—200; za mesto Mari- 
bor, 22—116; za okraj Celje okoli- 
ca, 22—115, spr. 33—188: za okraj 
Črnomelj, 24—133; za okraj Gori- 
ca, 24—128; za okraj Kočevje, 23— 
—120; za okraj Kranj, 29—161; za 
okraj Krško, 24—129; za okraj 
Ljubljana okolica, 24—132; za 
okraj Ljutomer, 23—122; za okraj 
Maribor okolica, 27—151, spr- 33— 
—190; za okraj M. Sobota, 24-rl30, 
spr. 35—201; za okraj Novo mesto, 
23—121 ; za okraj Postojna, 23—123; 
za okraj Ptuj, 29—163; za okraj 
Sežana, 29—162; za okraj Slovenj 
Gradec, 24—155, popr. v št. 25; za 
okraj Šoštanj, 24—131, popr. v št. 
25; za okraj Tolmin, 27—123, spr. 
33—189; za okraj Trbovlje 24—134 

odbornikov ljudskih odborov, zakon, 
19—91, popr. v št. 27 

Volitve: 
odbornikov v zbore proizvajalcev, 

določitev gosp. zavodov, navodilo, 
30—168 

redne, v delavske svete, rok za raz- 
pis, odredba, 5—15 

v občinske, okrajne in mestne ljud- 
ske odbore, ukaz, 29—160 

Voznina: 
znižana, na železnicah, v rečnem in 

pomorskem prometu, naročanje iz- 
kaznic,   navodilo,   1—3,   obvestila, 
6_24, 8—31, navodilo za leto 1953, 
37—212 

Vrazova rojstna hiša: 
v Cerovcu, zavarovanje, odločba, 5— 

—18 
Vzgojni zavod: 

v Kamni gorici, ustanovitev, odloč- 
ba, 22—118 

Glej tudi: Zavodi! 

Zajec: 
planinski, delna spr. odločbe o lovo- 

pustu, 28—157 
Zadruge: 

pravica 'članov  do znižane  voznine, 
naročanje  izkaznic,  za   leto   1932 
navodilo, 1—3, 6—24, 8—31, navodi- 
lo za leto 1953, 3—212 

spr. uredbe o prometu z lesom, 23— 
—126 

obrtniške, določitev števila vajencev, 
odločba, 26—145 

Zaključni račun: 
LRS za 1.  1950, zakon, 13—55, popr. 

v št. 14 

Zakol: 
goveje  plemenske   živine   prepove- 

dan, uredba, 28—154 
Zapisniki: 

1. seje 3. izrednega zasedanja Ljud- 
ske skupščine LRS v št. 10 

1. seje III. rednega zasedanja v št. 
11; 2. seje III. rednega zasedanja 
v št 11; 

1. seje II. izrednega zasedanja v št. 
13 

1. seje III. izrednega zasedanja v št. 
20, popr. v št. 21 

Zasedanje: 
Ljudske skupščine LRS, sklicanje k 

I. izrednemu, ukaz, 8—27; k III. 
rednemu, ukaz, 10—37; k II. izred- 
nemu, ukaz, 12—42; k III. izredne- 
mu, ukaz, 17—71 

Zaseke: 
na železniških progah, prepoved fo- 

tografiranja,    skiciranja,    uredba, 
2—6 

Zaselki: 
in numeracija naselij, pravilnik, 24— 

—136 
Zastavne pravice: 

za stare terjatve, izbris v zemljiški 
knjigi, uredba, 2—5 

Zastrupitve: • 
z živili, preprečitev obolenj, odred- 

ba, 23—127 

Zatiranje: 
ameriškega murvovega prelca, v lju- 

tomerskem okraju, odlok, 25—142, 
koloradskega   hrošča,    razgiasitev 
okuženih okrajev, odločba, 28—158 

Zatiranje: 
plevela na   območju OLO Kočevje, 

odlok, 26—148;   spr. odloka   OLO 
Trbovlje, 36—207 

raka na kostanjevem  in hrastovem 
lubu spr. in dop. odredbe, 33—191 

Zavarovanje: 
cerkve na Ptujski gori, odločba, 14— 

—60 
cerkve  nekdanjega   cistercijanskega 

samostana v Kostanjevici ob Krki, 
odločba. 20—iOS 

cerkve v Turnišču v Prekmurju, od- 
ločba,  14—62 

cerkve v Zafari pri Žužemberku, od- 
ločba, 15—66 

Dravčbaherjevega doma v àt Janžu 
nad Dravčaml, odločba, 12—46 

drevesnega parka v Ćcšeniku, od- 
ločba, 8—30 

drevesnega parka na >lpavčevem< v 
Pivoli pri Hočah, odločba, 20—108 

drevesnega parka graščine Viltuš, od- 
ločba,  14—59 

drevesnega parka na Rafutu pri Go- 
rici, odločba, 5—19, 7—26 

drevesnega parka >Pohorski dvore 
pri Hočah, odločba, 5—20 

drevesnega parka in gozda v Roga- 
ški Slatini, odločba,  29—167 

hrastovega gozda v Krakovem pri 
Kostanjevici ob Krki, odločba, 12— 
—47 

Rihemberškega gradu z okolico, od- 
ločba, 14—61 

socialno, ustanovitev zavoda, odloč- 
ba, 19—97; imenovanje začasnega 
odbora, odločba,  19—98 

spomenikov iz narodnoosvobodilne- 
ga boja, bolnice >Franje< pri 
Cerknem, odločba, 36—206; objek- 
tov na Rogu, odločba, 36—25 

starega gimnazijskega poslopja T 
Novçm mestu,  odločba, 12—ts 

starega plavža v Železnikih, odločba, 
20—107 

Vrazove rojstne hiše v Cerovem. od- 
ločba, 5—18 

Zavodi: 
gospodarski, katerih delavci in usluž- 

benci volijo v zbore proizvajalcev, 
navodilo, 30—168 

kmetijski znanstveni Slovenije, pre- 
osnova, odločba, 19—96 

naročanje izkaznic za znižano vož- 
njo, navodilo, 1—3, obvestila, 4—6, 
8—31; navodilo za leto 1953, 37— 
—212 

s proizvodnjo in prodajo zdravil, 
strokovni nadzor, uredba, 31—177, 
pravilnik, 32—184 

vzgojni, v Kamni gorici, ustanovitev, 
odločba, 22—118 

vzgojni, poboljševalni, opravljanje 
pomočniških izpitov, odločba, 35— 
—202 

za socialno zavarovanje LRS, usta- 
novitev, odločba, 19—97, imenova- 
nje zač, odbora, odločba, 19—98 

zbiranje, hramba - in periodično iz- 
ločanje arhivskega materiala, na- 
vodilo, 12—50 

Zbori: 
volivcev v obe. ljudskih odborih, za- 

kon, 19-88 
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Zbori: 
volivcev   v okrajnih,  mestnih  ljud- 

skih  odborih  in  zbori proizvajal- 
cev, zakon, 19—89, 19—90 

proizvajalcev,    volitve    odbornikov, 
zakon, 19—91 

Zdravila: 
strokovni nadzor nad proizvodnjo in 

prodajo,   uredba,  31—177,  pravil- 
nik, 32—184 

Zdravniki: 
pregled   rekonvalescentov   in   klico- 

noscev trebušnega tifusa in griže, 
odredba, 16—69 

okrepi za preprečevanje obolenj za- 
radi zastrupitve z živili,   odredba, 
23—127 

veterinarji,   obvezen  pregled  živine 
za zakol ali izvoz, uredba, 28—154 

Zdravstvo: 
ljudsko, izravnava predpisov o pre- 

krških s temeljnim zakonom, ured- 
ba, 14—38 

Zemljišča: 
na območju OLO Kranj, prenos pri- 

stojnosti   gospodarjenja   na   »Ce- 
grad«,  Kranj,   ukaz,  23—119,   >In- 
teksc,  Kranj,  ukaz,  29—165,   32— 
—181, na >Tiskanino<, Kranj, ukaz, 
29—166 

Zemljiška knjiga: 
izbris zastavne pravice za stare ter- 

jatve, uredba, 2—5, popr. v št. 4 
Zidarji: 

pogoji za pripustitev k mojstrskemu 
Izpitu, odločba, 12—45 

Zlatica; glej: Travniška zlatica! 
Znamenitosti,  prirodne,  glej:  Zavaro- 

vanje! 
Znižana voznina, glej: Izkaznice! 

Železnice: 
naročanje  izkaznic  za  znižano   vož- 

njo, glej: Izkaznice! 

železnice: 
prepoved   snemanja   ali   skiciranje 

naprav, uredba, 2—6 
Železarna žtore: 

ukinitev ind. metalurške šole, odloč- 
ba, 18—78 

ustanovitev   vajenske  šole,  odločba, 
26-146 

Žganje: 
količine, ki jih smejo pridržati pro- 

izvajalci  brez plačila prometnega 
davka, odredba, 32—186 

Žito: 
odprava obveznega odkupa, uredba, 

20-102 
Živila: 

obvezni   sanitarni  in  higienski pre- 
gled, odredba, 21—111 

preprečitev obolenj zaradi zastrupit- 
ve z  njimi,   obvezno priglašanje, 
odredba, 23—127 

Živina: 
goveja, plemenska, prepoved klanja, 

uredba, 28—154 

~*-^ 
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URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 8 januarja 1952 Številka 1 
VSEBINA 

1. Ukaz o začasnem  f nanairanju proračunskih  potreb v  LRS     3. Navodilo m naročanje legitimacij za 50% popust voznih cea 
za čaa od 1. januarja do 31. ••••• 1952. na železnic:. 

2. Seznam arbitražnih izvedencev. 

Priloga: Kazalo za leto 1951 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 

i. 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o začasnem îinansiranju proračunskih potreb v Ljud- 

ski republiki Sloveniji za Čas od 1. januarja 
do 31. marca 1952 

Do sprejetja proračunov za leto 1952 se bodo 
proračunske potrebe v Ljudski republiki Sloveniji za 
čas od 1. januarja do 31. marca 1962 začasno finan- 
sirale v mejah tromesečnih planov, ki jih bo odobrila 
vlada LR Slovenije za republiški proračun, za prora- 
čune ljudskih odborov pa pristojni izvršilni odbori. 

II 

Tromesečni plani začasnega finansiranja bodo 
vključeni v proračune za leto 1952 kot sestavni deli. 

III 

Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz. 

IV 

Ta ukaz velja od 1. januarja 1952. 
U št. 52 

Ljubljana, dne 26. decembra 1951. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

Državna arbitraža pri vladi LRS 

Seznam 
arbitražnih izvedencev 

Na podlagi II. odstavka 5. — 7. točke navodil 
o postavljanju in delu arbitražnih izvedencev, ki jih 
je predpisal Plenum Glavne državne arbitraže na svo- 
jem 4. zasedanju dne 24. VIII. 1951 in objavil v 
Uradnem listu FLRJ, št. 42 in 43 iz leta 1951, 

postavlja 

predsednik Državne arbitraže pri vladi LRS tele izve- 
dence strokovnjake za posamezne panoge gospodarstva 
in v tehle krajih: 

Panoga 111: Proizvodnja   hi   razdelitev    električne 
energije 

za vse območje LRS: Institut za elektrogospodar.-lvo 
v Ljubljani, ing. Dobersek Vinko, 
Vodovodna c. št. 36'I za hidro- 
elektrarne, 
ing. Kranjc Karel, Ljubljana, Sta- 
ničeva ul. 20, za termoelektrarne, 
ing. Berdajs Bogomil, Ljubljana, 
Vrtača št. 4, za trafopostaje in 
daljnovode, 
ing, Benkovič Janez, Ljubljana, 
Jelovškova c. 1, tel. 41—68, za 
dobavo električne energije, 
ing. Vuga Odon, pri montažnem 
podjetju ?Elektrosignak v Ljub- 
ljani, za telefonijo, telegrafijo, 
signalizacije, električne ure, na- 
prave za zaščito življenja in var- 
nosti, alarmne naprave in za 
toplomerilno ter merilno tehniko. 

Panoga 112: Proizvodnja in predelava premoga: 
za vse območje LRS: Laboratorij za toplotno  tehniko 

na rudarsko metalurški fakulteti 
TVS v Ljubljani, 
ing. Jenčič Franc, šef centralne- 
ga rudarskega laboratorija p,ri 
rudniku Trbovlje. 

Panoga 113: Proizvodnja in predelava uaîte: 
za vse območje LRS: Institut za organsko kemijsko 

lehnologijo na kemijski fakulteti 
Tehnične visoke šole v Ljubljani. 

/ 
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Panoga 114: črna metalurgija: 

Panoga 115: Metalurgija raznobarvnih kovin: 

Panoga 117: Industrija kov*n in druge predelave: 

za vae območje LRS: Rudarski metalurški institut ITS 
v Ljubljani, Institut za tehnično 
mehaniko in preiskavo materiala 
na TVŠ v Ljubljani, 

Institut Generalne direkcije ko- 
vinske in elektroindustrije LRS 
v Ljubljani, 

ing. Turk Stane, pri Glavni di 
rekAji  za metalurgijo  LRS,  za 
proizvodnjo  surovega železa   n 
jekla   in   topilniške   proizvode 
barvanih metalov, 

Homovec Bogomil, višji industrij- 
ski tehnik pri Glavni direkciji 
za metalurgijo LRS, za valjane 
proizvode črne metalurgije in 
valjan» proizvode barvaivh me 
talovf 

ing. Tiringer Jože, pri Glavni 
direkciji za metalurgijo LRS, za 
rudaretvo barvanih metalov, 

ing. Milavec Egidij, gradb. inže- 
nir v Tovarni metalnih konstruk 
cij   ;Franc Leskošek« Maribor, 
za jeklene konstrukcije, 

Primožič Adolf, uslužbenec pri 
tovarni »Iskra« Kranj, stan. Go- 
renja Sava S, za lom večjih kom 
pliciranih orodij, 

Šuštaršič Ivan, uslužbenec v to- 
varni '»Iskra« Kranj, stan. Ceeta 
na Rupo št. 19, za' galvaniko, 

Zaje Emil, uslužbenec v tovarni 
»Iskra« Kranj, stan. Zlato polje, 
blok II, za kino; 

Levstek Anton, viš. ind. tehnik 
pri Litostroju v Ljubljani, stan. 
Tržaška 17, za izdelavo in mon 
tažo strojev, Ljubljana, 

Celje, 
Jesenice, 
Kranj, 
Novo mesto, 
Kamnik, 
Črnomelj: 

ing. Sikošek Boris, uslužbenec v 
tovarni »Iskra« Kranj, stan. 
Ljubljana, Sv. Petra c. 49, za 
električne stroje in meritve, 

Tavzes Radovan, uslužbenec v 
tovarni »Iskra« Kranj, stan. 
Kranj, Gorenja Sava št. 5, za 
Jlektrične instrumente. 

Panoga 119: Elektroindustrija: 

za vse območje LRS: Institut za jaki tok na fakulteti 
za elpHrotebniko na TV's v 
Ljubljani, 
Institut za šibki tok, prav tam. 

Panoga 120: Kemična industrija: 

za vse območje LRS: Institut za anorgansko kemijsko 
tehnologijo na TVŠ v Ljubljani, 
Zavod za industrijska raziskova- 
nja Ljubljana-Moste, 
Zavod za farmacevtska razisko- 
vanja Ljubljana, 
Laboratorij stolice za analitsko 
kemijo na kemični fakulteti TVŠ 
Ljubljana; 

Ljubljana: 

Panoga 116: Proizvodnja, oplemenitev in  predelava 
nemotalnih kovin: 

•• vse območje LRS: Institut za anorgansko kemijskn 
tehnologijo na TVŠ v Ljubljana 

Maribor: 

ing. Kuljiš Vinko, Glavna direk- 
cija kemične industrije LRS, za 
proizvodnjo umetnih gnojil, za- 
ščitnih sredstev za kmetijstvo in 
težkih anorganskih kemikalij, 
ing. Kerže Pavel, v tovarni barv 
in lakov Medvode, za proizvod 
njo organskih kemikalij, barvil, 
premaznih sredstev in lepil, 
ing. Stojkovič Ivo, uslužbenec 
pri Zavodu za industrijska razi- 
skovanja v Ljubljani, ter 
ing. Tomazo Nikolaj, uslužbenec 
pri tovarni kleja v Ljubljani, oba 
za organske kemikalije, barvila, 
lepila in premazna sredstva, 

ing. Rihter Jože, uslužbenec pri 
tovarni »Ilirija« Ljubljana, za 
proizvodnjo kemičnih sredstev 
za gospodinjstva in pisarne, 
Kocmur Emil, uslužbenec vLito- 
stroju Ljubljana, za steklo in ke 
ramiko, 
ing. Bonač Stane, uslužbenec v 
papirnici Vevče pri Ljubljani, za 
papir ir- celulozo; 

ing. Tržan Josip, uslužbenec to- 
varne dušika v Rušah, za umetna 
gnojila, zaščitna sredstva za kme- 
tijstvo in anorgansko kemijo, 
ing. Ferlan Maks, uslužbenec v 
tovarni dušika Ruše, za organske 
kemikalije, lepila in barvila ter 
premazna sredstva, 
Wut Tugo, uslužbenec v tovarni 
Zlatorog v Mariboru za kemična 
sredstva v gospodinjstvu in pisar 
nah, 
Rajgel Jože, uslužbenec v tovar- 
ni papirja in kartona Sladki vrh, 
za papir in celulozo, 
Poglej Leon, tovarna lesovine in 
lepenke v Ceršaku, za papir in 
celulozo; 
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Celje: Stojan Štefan, uslužbenec tovar- 
ne za proizvodnjo  kemičnih  iz 
delkov Celje, za umetna gnojila, 
zaščitna -rrdstva  in anorgansko 
kemijo. 

ing. Štrukelj Janko, uslužbenec 
v tovarni organskih barvi] Celje, 
ze organske kemikalije, barvila 
in lepila ter premazna sredstva, 

Ji-uko Rado, uslužbenec pri 
»Aero, Celje, za kemična sred- 
stva v gospodinjstvu in pisarnah, 

Birsa Edo, uslužbenec v steklar- 
ni Hrastnik, za oteklo in kera- 
miko, 

Koselj Siane, uslužbenec v to- 
varni dokumentnega in kartnega 
papirja v Radečah, za papir in 
celulozo. 

Paiwgu 121: industrija gradbenega materiala: 
28 vse območje LRS:  Institut ministrstva  za   gradnje 

LRS. 
ing. Ogorelec Vladimir. Ljublja- 
na Štrekljeva 5, za industrijo 
g-.adbenega materiala. 

ing. Hribernik Engelbert, univer- 
zitetni profesor na TVŠ v Ljub- 

' Ijani, tel. št. 47—41, za cement, 
Pur Drago, pogonski inženir v 
apnenici Kresnice, za apno. 

Za etroko: Visoke iu nizke gradnje 1er instalacije: 
Ljubljana: mg. 

1MM. 
Šramel    Vladimir,    Gradiš 
Ljubljana, tel. 55—42, 

ing Sumer Živko, Gradiš IMM. 
Ljubljana, tel. 55—42, 

ing. (Jmek Anton, Gradiš IMM, 
Ljubljana, tel. 55—42, 

Elikan Franjo, Gradiš IMM, 
Ljubljana, tel. 55—42, 
Bizjak Viktor, Gradiš IMM, Ljub- 
ljana, tel. 55—42, 

ing. Živec Franc, Splošno stav- 
beno podjetje, tel. 47—38, 

Bohinc Vlado, Splošno stavbeno 
podjetje, tel. 22—81, 

Kamnikar Alojz, republiško te- 
sarsko podjetje >Tesar«, tel. 45- 
06, 
Knific Anton, republiško tesar- 
sko podjetje   Tesar, tel. 23—79, 
ing. Stan Ostoj, Slovenija ceste, 
tel. 27-44, 
ing. Janežič Ferdo, Slovenija ce- 
ste, lei. 27—44, 
ing. Gregorka Dušan, Glavna di- 

rekcija gradbenili podjetij, tel. 
37—47, 

Maribor; 

Vuzenica: 

Ptuj: 

Gorica: 

Celje: 

Nov u mesto: 

Kranj : 

Pirš Anton, republiško montaž* 
no podjetje Toplovode, tel. 29- 
11. 

Cemernjak Franc, republiško 
montažno podjetje Toplovod«, 
tel. 29-11. 

Kreačie Ivan. pri podjetju îGrad- 
bèni materiah, tel. 32—31: 

ing. Šlajmer Vladimir, pri pod- 
jetju ^Konstruktore, tel. 22—12, 
ing. Lah Ivan, pri podjetju 
»Konstruktor«, tel. 22—12, 

Beribak Franc, pri Gradiš IMM 
v Mariboru, tel. 27—20; 
ing. Pipan Boris, pri Gradiš IMM 
v VuzenicL tel. 45; 

Hronek Josip, pri Gradiš IMM v 
Strnišču pri Ptuju, tel. 27—69; 

ing. Šircelj Milivoj, pri podjetju 
j-Primorje«, Ajdovščina, tel. 60, 
Pavlic Friderik, pri podjetju 
»Primorje«, Ajdovščina, tel. 60; 

ing. Berce Dušan, pri podjetju 
»Beton«, Celje, tel. 367, 
ing. Komelj Anton, pri podjetju 
•Betone, Celje, tel. 367. 

Kralje   Bernard,   pri   podjetju 
^Pionir«, Novo mesto, tel. 45, 
ing. Cmak Henrik, pri podjetju 
^-Pionir«;, Novo mesto, gradbišče 
Krško, tel. 17; 

Koprivec   Milan,   pri   podjetju 
3>ProjekU, Kranj, tel. 348, 
Oblak Metod, pri podjetju »Pro- 
jekte, Kranj, tel. 312. 

Panoga 122: Lesna industrija: 

/.a vse območje LRS: Zavod za industrijska raziskova- 
nja v Ljubljani—Moste, 
Gradbeni institut ministrstva za 
gradnje LRS, 
ing. Jug Oskar, pri Glavni direk- 
ciji lesne industrije, za predelo- 
valno industrijo, 
Lukman Rajko, pri Glavni direk- 
ciji lesne industrije, za predelo- 
valno industrijo,      ' 
Kremesec Rudi, pri Glavni di- 
rekciji lesne industrije v Ljub- 
ljani, za žagarsko  in žagarsko 
predlovalno industrijo, 
dr.  Reicher Saša,  pri  Gozdar- 
skem nabavnem podjetju v Ljub- 
ljani, za nabavo vsega kritičnega 
materiala iz tuzemstva in uvoza; 

Maribor: Godnič Alojz, pri LIP Maribor, 
za žagarsko predelovalno indu- 
strijo, 

ing. Karba Davorin, pri LIP Ma- 
ribor, za žagarsko proizvodnjo; 
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Kranj: ing. Rebolj Viktor, LIP Kranj, 
za žagarsko predelovalno proiz- 
vodnjo; 

Kočevje: Podpečan Franc, pri LIP Kočev- 
je, za žagarsko predelovalno pro- 
izvodnjo; 

Postojna: Kolar Maks, pri LIP Postojna, 
za žagarsko predelovalno proiz- 
vodnjo, 
Venturini Angel, pri podjetju 
>Javor«, za žagarsko proizvod- 

. njo; 
Celje: Kramaršič Vlado, pri LIP Celje, 

za žagarsko proizvodnjo in za- 
boje; 

Sevnica: Marusig Gvido, pri Jugotaninu 
Sevnica, za tanin in strojila; 

Kamnik: Kis Janoš, pri tovarni upognje- 
nega pohištva v Duplici, za po- 
hištvo; 

Nova Gorica: Puc Danilo, pri tovarni pohištva 
v Gorici, za pohištvo. 

t 

Panoga 123: Industrija lesa, celuloze in papirja: 
za vse območje LRS: Institut za celulozo in papir v 

Vevčah pri Ljubljani. 

Panoga 124: Tekstilna industrija: 
za vse območje'LRS: Tekstilni institut v Mariboru; 
Ljubljana: ing. Žitnik Franc, višji industrij 

ski inženir pri Glavni direkciji 
tekstilne industrije LRS v Ljub- 
ljani, tel. 40-73, 
Rojina Ciril, višji obratni tehnik 
pri Glavni direkciji tekstilne in- 
dustrije LRS, tel. 40-73; 

Maribor: ing. Vodeb Vlado, višji knjigo- 
vodja v predilnici in tkalnici v 
Mariboru, tel. 22-71; 

Celje: Bukovec  Franc,  knjigovodja  v 
tekstilni  tovarni  Št. Pavel  pri 
Preboldu, tel. 319; 

> 
Kranj: Križanec Miljutin, višji komer- 

cialist pri tekstilni tovarni >In- 
tex< v Kranju, tel. 251. 

Panoga 125:'Usnjarska industrija: 

za vse območje LRS: Usnjarski tehnikum v Domžalah, 
* Kumer Franc, glavni direktor 

usnjarske industrije LRS, 
Rant Jelko, pri Glavni direkciji 
usnjarske industrije LRS, za 
proizvodnjo čevljev in galante- 
rije. 

Panoga 127: Prehranbena industrija: 

za vse območje LRS: Zavod za higieno prehrane pri 
ministrstvu za ljudsko zdrav- 
stvo LRS Ljubljana, 

ing. Nefima Albin, višji industrij- 
ski inženir pri podjetju Oljarne 
Ljubljana, za oljno industrijo, 
Bezjak Stanislav, obratovodja v 
Oljarnah Slov. Bistrica, za oljno 
industrijo, 
ing. Marinko Janez, tehnični vod- 
ja tovarne sadnih sokov in-mar- 
melade v Celju, za sadno indu- 
strijo, kanditno ter te6teninsko 
industrijo, 
ing. Nučič Albert, tehnični direk- 
tor Glavne direkcije prehranbe- 
ne industrije LRS, Ljubljana, za 
sadno industrijo,   kanditno  ter 
testeninsko industrijo, 
ing. Pečak Oskar, tehn. vodja pi- 
vovarne   Union   Ljubljana,   za 
vrelno industrijo, 
ing. Scagnetti Roman, obratovod- 
ja kvasarne v pivovarni Union 
Ljubljana, za vrelno industrijo, 
Klemene    Franc,   referent   pri 
Glavni direkciji prehranbene in- 
dustrije LRS, Ljubljana, za me- 
sno Dredelovalno industrijo, 
Pelko Gašper, direktor Mestne 
klavnice v Ljubljani, za mesno 
predelovalno industrijo, 
Cizel j Franc, višji tehnik v To- 
bačni tovarni v Ljubljani, za to- 
bačno industrijo, 
Zalar Franc, višji tehnik tobačne 
tovarne v Ljubljani, za tobačno 
industrijo, 
Gruden Andrej, Ljubljana, Na 
griču št. 3, tel. 45-16, za mlinar- 
sko industrijo, 
Pečnik Franc, Ljubljana, Vidov- 
danska 24, tel. 20-79, za komer- 
cialno trgovsko stroko pri poslo- 
vanju z žitom. 

Panogi 211 in 212: Poljedelstvo in delavske ekonomije: 
za vse območje LRS: Kmetijski raziskovalni zavod  v 

Ljubljani. 

Panoga 213: Sadjarstvo in sadovnjaki; 

za vse območje LRS: Institut za sadjarstvo v Mariboru. 

Panoga 214: Vinogradništvo in vinogradi: 
za vse območje LRS: Institut za vinarstvo v Mariboru. 

Panoga 215: Zaščita rastlin: 
za vse območje LRS: Institut za agrokemijo na kme- 

tijskem raziskovalnem zavodu v 
Ljubljani. 
Juvan Marijan in 
Velušček Vinko, uslužbenec pri 
trg. podjetju »Gosad« v Ljublja- 
ni, za prevzemno in vzorčno 
službo pri zdravilnih zeliščih. 
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predpisov, • Steiiaj Janez, glavni knjigo- 
govodja, e pooblastili po 47. členu «pl. 
zakona  o  drž.   g°sP-   podjetjih. 

St. 1012/1 •279 
ÜLO Postojna,  poverjeništvo za finance 

due 20. novembra  1051. 
* 

51. 
Besedilo: Okrajni magazin, Ptuj. 
Izbr.še se  puslovaln.ca et. 24, bred'ščo 
OLO   Ptuj,   poverjeništvo  za   linance 

dne 20. decembra 1951. 
Št.  1272/1—51 12051 

• 
52. 

Besedilo:    Okrajna   ekonomija,    Nova 
Štifta. 

Podjetje je prešlo v likvidacijo. 
Likvidatorji eo:  Stropniik   Ivan, usluž- 

benec   poverjeništva za   kmetijstvo  OLO 
Šoštanj,   Zelenko   Jože   in   Pire   Manja, 
uslužbenca  OZKZ  Šoštanj. 

OLO Šoštanj,  poverjeništvo za finance 
dne 7. decembra  1951. 

St.  1856/51 11728 
• 

63. 
Besedilo: Krajevna opekarna, Ravne. 
Besedilo   odslej:   Krajevna   opekarna, 

Ravne v likvidaciji. 
Vpiže se 
Ju« Anton, predsednik KLO Ravne- 

OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 
dne 8.  novembra 1951. 

St. 1821/51 10954 
* 

54. 
Besedilo:    Okrajno    podjetje    »Vino«, 

Šmartno ob Paki v likvidaciji. 
Izbriše se Mikek Jože in vpiše 
Acmcn ••••. nižji knjigovodia, ki pod- 

pisuje po zakonitih pooblastilih. 
OLO Šoštanj,  poverjeništvo za  finance 

dne 6. julija 1951. 
St. 1239/51 11597 

• 
65. 

Besedilo:   Krajevno   trgovsko   podjetje, 
Sv. Lucija ob Soci. 

Izbriše se Lazar Stana in vpiše 
Murovec  LjubonviT, računovodja, e po- 

oblastili po pravil-h podjetja in po zako- 
nu.  V odsotnosti  upravnika   ali  računo- 
vodje podpisuje Kokošar Danijela. 
0L0  Tolmin,   poverjen šfvo  za finance 

dne 11. decembra 1951. 
•   Št. 36/169-51 11737 

• 
56.   • •'• • 

Besedilo: Mestno trgovsko podjetje. Tol- 
min. 

Izbriše se Nuk Peter im vpile 
•••••••  Jožef,  direktor,   s   pooblastil' 

po pravilih podjetja. 
OLO Tolmin,  poverjeništvo za finance 

dne 10. decembra 1951. 
St, 36/164-51 11738 

57. 
Besedilo: Združenje državnih gostinskih 

Podjetij za okra i Tolmin. 
Z odločbo OLO Tolnrn št. 12/86 z dne 

J. XII, 1951 le prešlo podjetje 30. XI. 
19o1  v likvidacijo. 

Besedilo odslej: kot -doslef. s pr'sla-i*. 
Kom:  »trnovsko nodWie v likv'daw'jte. 

Za Tiort;ptip v lîVvitfnciji podJpisiije Kri- 

ULO Tolmin,  tìovor'en'stvo za   finanre 
dne 10. riprnmbra 195Ì. 

št. 36/166-51 11739 

58. 
Besedilo: Krajema mesnica, KLO St. 

Gutard. 
Izbrišeta ee Premk Matevž in Zaje Jo- 

žefa, vp seta pa 
Premk Maievž, ki podpisuje Za uprav- 

ni odbor in Cukjati Valentin, za računo- 
vodstvo. 

St. 6985/1—51 11782 

Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 
Trojan«. 

Izbrišejo se Kušar Jože. Premk Matevž 
in Novak Stanko, ter vpišejo: 

Novak Francka, poslovodja, Premk Ma- 
tevž, za upravni odbor in Cukjati Valen- 
tin, za računovodstvo. 

St. 6984/1-51 117B1 
OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 

dne 12. decembre 1951. 

59. 
Besedilo: Mestna  kleparska  delavnica, 

Trbovlje. 
Izbrišeta se Adlešič Peler in ••••• 

Alojz ter vpišeta 
Pišek   Rudolf,   upravnik   .m   Zupančič 

Stane, knjigovodja. 
0L0 Trbovlje, poverjeništvo za finance 

dne 7. decembra 195L" 
St. 6873/1-1951 11670 

60. 
Besedilo:. Mestne brinrec,  Trbovlje. 
Izbršejo ee: Adlešič Peter, Kočar Alojz 

in Vrcnešič Jože ter vpišeta: 
Fujs Anica, upravnica in Petaver Silva, 

knjigovodja. 
OLO  Trbovlje,   poverjen'štvo   za  finance 

dne 7. decembra 1951- 
St. 6874/1-51 ' 11668 

61. 
Besedilo:   Mestna   kopalnica,  Trborlje. 
Izbrišeta se:  •••••• Franc in KaSnik 

Fortunat ter vpišo 
Kačnik  Fortunat, upravnik. 

OLO  Trbovlje,   poverjeništvo  za  finance 
dne 7. decembra 1951. 

St. 6871/1-51 11671 

62. 
Besedilo:    Mestno   gradbeno    podjot}© 

»Jlegrad«. Trbovlje. 
Izbriše se Adlešič Peter in vpiše: 

.  Golob.Ivan. upravnik. 
St. 5675/2—51 11351. 

Besedilo:   Kino   »Triglav«   KLO   Za- 
gorje. 

Izbrišejo   se   Fink   Martin,  Hauptman 
Albert in • Lilija Zdravko ter vpišeta: 

Valant  Nežika.  poslovodja  io  Pkvčak 
Kali, knj govodja. 

Št. 5961/1-51 11308 
Besedilo; Kniivopromct  KLO 'Zakotje. 
Izbrišejo   se   Fink   Martin,   Hauptman 

Albert in Lilja Zdravko ter vpišeta: 
Skrabar Franc, vodja podjetja in Glo- 

bokär Jože, knjigovodja. 
St. 6036/2—51 11309 

Besedilo: Pogrebni zavod KLO Zagorje. 
Izbrišejo   ee   Fink   Martin,   Hauptman 

Albert in Lilja Zdravko ter vpišeta: 
Globokar Franc, poslovodja in Koprive 

Martin, računovodja 
št. 5967/2-51 

Besedilo: Slikarstvo • pleskarstvo KLO 
Zagorje. 

Izbrišeta se Rcnčigaj Drago in Lilija 
Zdravko ter vpišela: 

Stavec Stanko, poslovodja in Kopriva 
Martin, računovodja. 

St. 5962/1—1951 11310 
Besedilo: Žaga KLO Zagorje. 
Izbrišejo se Fmk Martin, Hauptman 

Albert m Lilija Zdravko ter vpišeta: 
La\r-.' 1'avel. poslovodja, Vasiljevič 

Mar tu. 04- i govodja. 
Št. 6037/2—51 11306 

OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 
dne 24. novembra 1951. 

63. 
Besedilo: Mestno podjetje »Slikarstvo 

in pleskarstvo«;, Trbovlje. 
Izbrišeta se Adlešič Peter in Trost Ri- 

herd ter vpišeta: 
Mlinar Rudolf, upravnik, in Zupančič 

Stane, knjigovodja. 
OLO   Trbovlje,   poverjeništvo za  finance 

dne 20. novembra 1951. 
Št. 5676/3—1Ô51 11239 

Izbrisi 
64. 

Besedilo: Ekonomija OLO Celje okolica, 
Zovnek (KLO Braelovče). 

Zaradi opustitve podjetja. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 17. decembra 1951. 
Št. 2507/1951 11994 

65- 
Besedilo: Mestno distribucijsko podjetje, 

IL Bistrica. 
Zaradi  prenehanja poslovanja. 

OLO I). Bistrica, poverjeništvo ca finance 
dne 14. decembra 1951. 

št. 8/47-1951 12110 
• 

66. 
Besedlo: Krajevna krojaška dejarnka. 

Srednja Bistrica. 
Zaradi končane likvidacije. 

0L0 Lendava, poverjeništvo • finance 
dne 10. decembra 1051. 

318/51 11784 

67. 
Besedilo: Mestna klavnica« ML0 Novo 

mesto. 
Ker   se   združi   z   »Mestno   mesarijo« 

MLO Novo mesto v novo podjetje: Klav- 
nica in mesarija, Novo mesto- 
0L0 Novo mesto, poverjeništvo za finance 

dne 23. novembra 1951. 
Št 4124/1 11574 

* 
68. 

Besedilo: Krajevna krojaška delavnica, 
Viirberk. 

Zaradi ukinitve obrata. 
OLO Ptuj,   poverjeništvo   za  finance 

dne 19.  oktobra  1951. 
Št. 993/1—51 10310 

• 
69. 

Besedilo: Obrtna podjetja KLO Sredi- 
šče, obrat mesnica. 

Zarad: opustitve. 
0L0 Ptuj, poverjen'štvo za finance 

, dne 18. decembra 1951. 
Št. 1200/1—51 11049 
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Zadružni register 
Pn  naki   registraciji  je   sedei  podjetja 
«značen * besedilu, dan vpisa, spremem- 

ba ali izbrisa pa » datumu 

L 
pisi 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 
ga »Alojuj Hohkrautc v Senožetih. 

Zadruga j© bila ustanovljena na ekup- 
Èo.ni 30. IX. 1951. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- 
ljo, razen ohižnice, kot zakup. Upravni 
odbor sestavlja predsednik in 4 do 6 
članov. Dolžnost upravnega odbora traja 
eno leto- 

Zadrugo zastopa m podpisuje zanjo 
predsednik v imenu upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora eo: 
Vozelj  Ivan.  poljski  delavec, Senožeti 

1, Pavšek Nande, Senožeti 10, Ocepek Jo- 
že, Senožet:  1, Grošelj  Viljem. Jarše 6. 
kmetje. Režim Leopold, čevljar, Bezjo 6. 

Okrožno sodišče v  Celju 
dne 7. decembra 1951. 

Zadr VIII 105/1 11682 

Scremembe 
ü. 

Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 
udruga »Jože Srebrnič« z omejenim jam- 
stvom v Medani. 

Na zboru 27. VIII. 1949 eo bita spre- 
menjena pravila. Med drugari: zadružniki 
vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen 
ohišnice kot delež, od katerega se pla- 
čujejo obresti. Vloženo zemlja ostane nji- 
hova lastnina. Zadruga plačuje članom 
obresti od ocenjene vrednosti vložene ze- 
mlje. 

Upravnj odbor zadruge sestavlja pred- 
sednik in 4 do 8 Članov. Predsednik pred- 
stavlja zadrugo in podpisuje zanjo v ime- 
nu odbora. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 10. decembra 1951 

Zt 192/48-14 11835 
* 

8- 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga >7> maj« Dobrova pri Ljubljani. 
Izbrišejo se Tome Avguštin, Zadnikar 

Viktor. Zerovnik Ivan in vpišejo nova 
(Stani upravnega odbora, kmetje: 

Perme Jakob, Sujica 6, Rue Franc, Hru- 
čevo 12 in Zore  Slavko, Gaberje 0. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 6. decembra 1951. 

Zadr VII 63/2 11875 
• 

4. 
Besedilo: Kmetij;!« zadruga v Gode- 

žicu. 
Na zboru 4. III- 1951 so se spremenila 

zadružna pravila v 32. členu. Delež ••••• 
250 din. 

Izbrišeta se Rant Jože in Avguštin Ivan 
ter vpišeta nova člana upravnega odbora: 

Volčič Matevž, kmet, Reteče 21 in Marn 
Anton, kmečki delavec, Gorenja vae 16- 

Na zboru 29. VII. 1951 pa eo se spre- 
menila zadružna pravila vi. in 2. členu. 

Besedilo odslej:   Kmetijska  zadruga z 
omejenim jamstvom v Godcšiču- 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega on- 
kiatnega temeljnega oz. družinskega de- 
leža. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 7.  decembra  1951 

Zadr VIII 44/2 11676 

Besedilo: Kmetijska zadruga, G»riče. 
Na zboru 15. VII. 19-51 eo ee epreme- 

oila zadružna pravila v 1. in 2. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga i 

omejenim Jamstvom, Gorice. 
Člani odgovarjajo za obveznosti zadru- 

ge z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma rlm/ins-kpa« 
deleža. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7.  decembra  '951. 

Zadr V 129/7 11674 
• 

6. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih i» 

drug za okraj Grosuplje z- z o. j- Grosup- 
Ije. 

Izbrišeta se Jaklič Vinko, Vozel AntoD 
in vpišeta nova člana upravnega odbora: 

êporar Ivan, nameščenec, Grosuplje 51. 
Predolič Alojzij, nameščenec.   Zg. Slivni- 
ca 13. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dno 15- decembra 1951 

Zadr V 151/5 11710 
• 

7. 
Besedilo: Skupni dom stavbna' zadruga 

z omejenim Jamstvom v Ljubljani. 
Izbrišejo se Ček Ivan, Gomozelj Vinko. 

Ček Alojzija, Smrkolj Zofija in vpijejo 
novi člani upravnega odbora: 

âkof Zdravko, upokojenec. Gosposka 10. 
Sterle Berta, uslužbenka, Cemctova 6. 
Sterle Gusti, uslužbenka. Černetova 6, 
Stojkovič Ivan, upokojenec, <>••>•••• 6. 
vei v Ljubljani. 

Okrožno «odišče v Ljubljani 
dne 7. decembra  1951. 

Zadr IV  4/26 11673 

Besedilo: Kmetijska zadruc» v Sr-lcih- 
Na zboru  17.  VI. 1951  so ee spreme- 

nila zadružna pravila v 1.. 2. in 32. členu- 
Besedilo odslej:  Kmetijska  zadruga  z 

omejenim jamstvom v Selcih. 
Člani odgovarjajo za obveznosltj za- 

druge z desetkratnim znetekom vpisanega 
enkratnega   temeljnega   oziroma   družin 
ekega deleža.   Dalež znaša 500  din. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. decembra 1951. 

Zadr VI 31/7 11680 

• 
9. 

Besedilo: Kmetijska zadruga r Smled- 
niku. 

Ne zboru 15, VIL 195* so 6e spremeni- 
la zadružna praivila v 1. in 2. člena. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom • Smledniku. 

Članj odgovarjajo •• obveznosti zadru- 
ge z desetkratnim zneskom vp:saaega en- 
kratnega temeljnega OZìTOTOB droSnekege 
deleža- 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14- novembra 1951. 

Zadr VI 44/6 10992 

10. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim jamstvom, Sv. Katarina. 
Na zboru 11. VJI. 1951 so se spreme- 

menila »družna pravila v 32. Členu. De- 
lež znaša 500 din. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. novembra 1951. 

Zadr VI 230/4 11444 

11. 
BesediJo: Kmetijska zadruga i Veleso. 

sovem. 
Na zboru Vi- Vili. 1951 e* se spieme- 

menila zadružno pravila v 1. in 2. členu 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga i 

omejenim jamstvom v  Vclesovem. 
Člani oclgo\anajo zo obveznosti zadru- 

ge t dvajsetkratn-m zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziromn družin- 
skega deleža. 

Izbrišejo ee Stirn Franc, Sink Janez, 
Mumij» Marlin. Nastran Jože. Ahečič Ma- 
rija, Pilar Hinke m vpišejo novi člani 
upravnega odbora 

Martelj Janez, kmet, Velesovo, Ropret 
Franc, .-iglavec. Velesavo 34, Tušek Jul- 
ka, gospodinja, Adergofi 29, Jenko Franc, 
delavec, Praprotna polica 4, Gašpirc Ja- 
nez, kmet, Češnicvek, Kosem -lože. dela- 
vec, češnjevek 11. 

Okrožno sodišče »  Ljubljani 
dne 6. decembra  1951. 

Zadr VI 232/4 11677 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi   ki n pogrešanih kaj vedo, se pozi- 
vajo, naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. Po preteku ro- 

kov bodo 'odišča odlotila o predlogih 
III R  532/51 7701 

Debeljak Anton, ioj. tfO.   V. 1920,   srn 
•••••• in Alojzije rojene Zagore, Koča- 
rija 14, Kostanjevica ob Krki, se kot bo- 
rec NOV iz bojev pn Ambrusu od 13. III. 
1943 pogreša. Predlagateljica ie Jevnik 
Marija. Male Vodenice 9. p. Kostanjevica 
na Dol., ,-krbnik Brložnik Bogomir, usluž- 
benec pri lern Mvhščii. Pri&Iflsi'tveni rok: 
.io  I.   II.  1952. 

Okrajno MidiščP v Brežicah 
dne 15. decembra 1051 

IV R 3652/51 11446 
Grm Jože, roj. 12  II. 1914. sin Jakoba 

in Marije rojene Ošlak, šofer v Celju, Ma- 
riborska 22, se kot partizan od pomladi 
1944 pogreša. Predlagateljica je mati Grm 
Marija. Tezno, Maribor 54. priglaeitveni 
rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno  s»dišče v  Celju 
dne 27. novembra 1951. 

TV R 3798/51—3 11836 
Levar Karel, roj. 20. VIII- 1922, siti 

Antona in Marije rojene Rokovnik, Pod- 
gorje 14, se kot prisilni mobilizirane« v 
nemško vojsko od oktobra 1944 pogreSa. 
Predlagateljica je sestra Levar Angela. 
Podgorje 13, p. Šmartno ob Paki. prigla- 
eitveni rok: do 1- IV. 1952. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 10. decembra 1951. 

IV H 888/51-6 1195S 
Hržič Rudolf, roj. 9. IV. 1907. sin Ste- 

fana in Barbare rojene RakuSa, eliikar v 
Celju, Dečkova 3, ee kot prisilni mobili- 
zîranec nemške vojsko od 8. maja 1943 
pogreša. Predlagateljica je Žena Hržič 
Ana, Polule 3 pri Celju, priglasih-en1 

rok: do 1. IV. 1952. 
Okrajno sodišče v Celju 
dno 14- decembra 1951. 

I  R 300/51-3 ,     11408 
Pahor Jožef, roj. 6. IX. 1904, sin Alojz. 

I in Ivene rojeno Urdih. Čevljar v Kostanje 
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Besedilo: Tovarna upognjenega pohi- 
štva, Duplica pri Kamniku.  • 

Izbriše st Brataniò Leopold  n vp.še 
Semen   Ivan, sekretar,   ki   podpisuje  v 

odsotnoeh a rektorja, v  .«»teiii obsegu. 
Ministrstvo za  tinance   LRS,   Ljubljana 

ene 6. decembra   1951. 
Si. 243 269/3—1951 12022 

• 
20. 

Besedilo: Tekstilna tovarna »Inteks«, 
Kranj. 

Izbrišejo se pooblaščenci za podpisova- 
nje: Jezenuk Pavel. Indihar France kot 
glavni računovodja, Andoljšek Alojz In 
Rugale Marjan ter  vpišojo: 

Žerovnik Ivan, sekretar, ki podpisuje 
v odsotnosti direktorja, v istem obsegu; 
Križane Mil ju tin, vodja gospodarskega 
računskega sektorja, ki sopodpisuje teti- 
ne po 47. členu epi. zakona o drž. goep. 
podjetjih; Ind.'har Fronce, računovodja ki 
«opodpisuje v odsotnosti vodje gospodar- 
skega računskega sektorja, v istem ob- 
segu. 

Ministrstvo za finance LRS,  Ljubljana 
dne 5.  decembra   1951. 

Št. 243 S06/4—1951 12023 
* 

21. 
Besedilo: Tovarna usnja »Standard«. 

Kranj. 
Izbriše ee Štempihar Anton. v. d. glaV- 

nega računovodje in vpiše 
Bole Rudolf, glavni računovodja, k) eo- 

poopisuje listine po 47- členu epi. zakina 
o drž.  gosp. podjetjih. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

An*  13. decembra 1951. 
St. 243—373/3—1951 12018 

• 
22. 

Besedilo:   »Los   Ljubljana«,   LJubljana. 
Izbriše se Kušar Andre) in vpiše 
Petkovšefc Anton, direktor, ki podpisuje 

samostojno,   v obsegu  zak. pooblastil  in 
pravil podjetja. 
Ministrstvo za fnance  LRS.   Ljubljana 

dne 24- novembra 1951. 
Št. 243 34/3—1951 11548 

• 
23. 

B.^edilo:  Radio Slovenija, Ljubljana. 
Izbrišeta ee pooblaščenca za podpiso- 

vanje ing. Roječ Stane, direktor tehnične 
eluïbe, In Drenovec Franc, direktor pro- 
gramske službe ter vpišeta: 

ing. Erbežn* Milan, pomočnik direk- 
torja za tehnično službo, ki podpisuje za 
to službo, in Vrbič Jule. pomočnik direk- 
torja za programsko — organizaoi isko 
službo, ki podpisuje za to službo 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 16. novembra 1951. 

St. 243 42/5-1051 11112 

24. 
, Besedilo: Republiško montažno porljet. 
je" »Toniovod«, LjubJjaua- 

l*br!*e ee Bizjak Karel In vpiše: 
Cemernjak Franc, tehnični ••••••• 

direktorja, ki podpisuje za tehnični od- 
delek sarrostojno, « frančne zadeve pa 
ekupaj s, enim izmed pooblaščencev za 
podpisovanje firme. 
Ministrstvo za finance LRS,  Ljubljana 

dne 12. decembra 1951. 
St. 243-1834-1951 12019 

25. 
Besed !u: Tovara« dušika, Ruše. 
Izbriše 6e ing. Kolu k Srečko in vpiše 
Greif Marlin, direktor, ki podpisuje sa 

mostojno v obsegu zak. pooblastil   n pra- 
v I pocretja. 
Ministrstvo  za   finance   LRS,   Ljubljana 

i'ne 18. decembra  19-il. 
St. 243 317/2-1051 12017 

26. 
Besedilo:   Mestna   otroška   restavracija. 

Celje. 
Uvede ee   likvidairjek'   postopek   pod- 

jetja. 
Likvidator    podjetja    je    Zuza    Zinka. 

upravnica. 
MLO Celje, poverjeništvo za finance 

dne 14- decembra 1951. 
Št. IX—1563—1951 11 N89 

• 
27. 

Besedilo: Tovarna perila, Celje. 
Vpišeta ee novi poslovalnici: Stihotica, 

Moskovska ulica 1 in Reka, Korzo Crvene 
armije 19. 

MLO Celje,  poverjeništvo za finance 
dne 14. novembra 1951. 

St. IX-1431-1951 11664 
• 

28. 
Besedilo: Gostilna KLO Jurkloštcr. 
Podjetje je  z odločbo KLO Jurklošter 

št. 509/1951 z dne 18. VIII. 1951 prešlo 
27. XI. 1951 v likvidacijo. 

Izbrišejo 60 Srebotnjak Rudolf. Horjak 
Franc in Trupej Franc in vpišejo 

Zveglič Jože, Horjak Heda ;n Jančič 
Cenko, k> podpisujejo za podjetje v likvi- 
daciji. 

OLO Celje  okolica, peverj. za  finance 
dne 27. novembra 1951. 

St. 2366/1—1951 11431 

29. •     •   ' 
Besedilo: Mesarsko podjetje KLO Pla- 

nina. 
Izbrišeta 6e Žibret Franc in Gorišek 

Franc ter vpnše: 
Jazbec Angela, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obeogu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

OLO  Celje okolica, poverj.   za  finance 
dne 17. decembra 1951. 

Št. 2510/1951 11993 
• 

30. 
Besedilo: Krajevna hranilnica, MLO 

Metlika. 
Izbriše ee Stupar Alojzij in vpiše: 
Kramari« Martin, upravnik z istimi po- 

oblastili;   za administrativne zadieve eo- 
podpisiijeta Petric Franc in Barle Marija. 
0L0  Črnomelj, poverjeništvo za tinance 

dne 18. decembra 1951. 
št. 534/1-51 11973 

• 
31. 

Besedilo:    Gostinsko     podjetje    MLO 
(Idrija). 

Vpišeta  ee: 
Poljanšek Jože, direktor, in Guzelj Min- 

ka, računovodja. 
St. 3159/X-51 12095 

Besedilo: Kin» podjetje »Zvezda« (Idri- 
ja). 

Vpišeta ee: 
Sebenik Mirko, upravnik, in Guzel] 

Minka. računovodja. 
St 3157/X-51 12099 

Besedilo: Krožna žaga MLO (Idrija). 
Vpišeta se: 
Repanšek   Marjan,  direktor,    n   Guzelj 

Vl'hka, računovodja. 
SI. 31R2/X— 51 12102 

Besedilo'   Mostna   fevljarska delavnica 
(Idrija). .  . 

Vpišeta se: 
Kržižnik   Anion,  poslovodja, in  Guzelj 

Minka   računovodja. 
St. 3155/X—51 12103 

Besedilo:   Mestna  krojafnica   (Idrija). 
Vpišeta ee: 
Trpin   Leopold,   poslovodja,   in   Uuzelj 

Minka, računovodja. 
St. 31Ü0/X-51 12100 

Besedilo: Promet s konjsko vprego MLO 
tldrija). 

Vpišeta se: Repanšek Marjan, direktor, 
in Guzelj Minka, računovodja. 

St. 3154/X—51 12101 
Best d lo:     Rrniontuo    podjetje    MLO 

(Idrija). 
Vpišeta se: 
Repanšek  Marjan,  direktor,  in  Guzelj 

Minka. računovodja. , 
Št. 3156/X-51 12096 

OLO Idrija,  poverjeništvo za finance 
dne 20. decembra 1951. 

32. 
Besed lo:     Mestno    trgovsko    podjetje 

»Mleko« Jesenice. 
Izbriše 6e Sodja Franc in vpiše: 
Uogala Ivan, upravnik, z istimi poobla- 

stilu. 
MLO Jesenice. po>erjcništvo za finance 

dne 9. decembre 1951. 
St. VIII—200/6—51 11839 

• 
33. 

Besedilo:    Mestno   gostinsko   podjetje, 
Kamnik. 

Vpiše se novi  obrat »Delavsko name- 
ščenska  menza«. 

OLO Kamnik, poverjeništvo za financ» 
dne 3. decembra 1951. 

*    St. 3079/51 •772 

* 
Besedilo: Okrajno prevozniško podjetje 

in remont, Kamnik. 
Izbrišeta ee Novak Janko in Kosirnik 

Jože ter vpišeta: 
Preeterl Mihael, računovodja, v odsot- 

nosti ga nadomešča Novak Jarako, knjigo- 
vodja, z fetiimi pooblastili. 

OLO Kamnik, poverjeništvo sa finance 
dne 11. decembra 1951. 

Si. 3599/1951 11774 

35. 
BeseUiiu: Krajevna restavracija. Vir. 
Izbriše se Jerine Frane in vpišeta: 
Potočnik Ivan in Kanmikar Stana,   ki 

podpisujeta vse spise finančnega in kre- 
ditnega značaja skupaj. 
0L0 Kamnik, poverjeništvo • finance 

dne 24. novembra 1951. 
St. 3330/61 11394 

• 
36- 

Besedilo: Opekarna. Kranj. 
Izbriše ee Pičulin Slavko in vpiše 
Urbane Jože, upravnik, z Istimi poob- 

lastili. 
MLO Kranj, poverjeništvo za finance 

dne 6- decembra 1951. 
&t.   1C37 11605 
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37. 
Besedilo: Krajevna klavnica.  Preddvor. 

Št. II—698/2—51 11055 
Besedilo:   Restavracija   pod   Slorzironii 

Preddvor. 
St. 11—697/2—51 11955 

Pri   jbeh   podjetjih  ee   izbrišeta   Sena 
Franc ter Zavrl Francka m vpišeta: 

Ribnikar Franc, upravnik, Matjašič Pep- 
ea, knjigovodja, z istimi pooblastili. 
OLO   Kranj  okolica,   poverj.   za   finance 

dne  17. decembra  1051- 
* 

38. 
Besedilo: Pilarna »Triglav«, Tržič. 
Izbriše se Roblek Borie in vpiše: 
Legat  Ivan. upravnik, z istimi  poobla- 

stili. 
OLO   Kranj  okolica,   poverj.  za finance 

due 14. decembra 1051. 
St. II—1314/2—51 11868 

3!). 
Besedilo:    Mestno   gostinsko    podjetje, 

Krško. 
Izbrišeta se Vanič Franc  in   Glogovšek 

Gustav ter vpišeta 
Pavlin   Franc,  delovodja, ki   podpisuje 

eamostojno, v  veeb   knjigovodstvenih  za- 
deven   pa  skupaj   z  njim   Žuraj  Ludvik, 
knjigovodja. 

OLO   Krško,  poverjeništvo   za   finance 
dne 26- novembra 1951. 

St. 20B2/1—51 11400 
• 

411. 
Besudilo: Združenje državnih putili.|;•|, 

podjetij (Pel.  Lendava). 
Po odločbi OLO Lendava, št. 75'1—51 

z dno 31. X. 1051 je podjetje prešlo v 
likvidocijo. Likvidatorji so: Skarabot He- 
lena, ki podp'suje vee listine eaniosloino. 
OLO Lendava, poverjeništvo za finance 

dno 14. novembra  1951. 
Šf. 315/1051 Hft)8 

• 
41. 

Besedilo: Trgovsko podjetje >K"loiiialc< 
(L in bi jana. Celovška 81). 

Izbrše se računovodja Dovjak Božn in 
vpiše 

Rajšp Jože. računovodja. 
RLO H Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 10. decembre  1951. 
Fin št. 2071/1051 12015 

42. 
Besedilo:  Čevljarstvo, Bučcčovcj. 
Izbriše ee Cimerman Vladimir in vpi- 

šeta 
Roller Milica, knficovodja.  Korena Ste- 

fan, predsednik KLO, ki podpisuje v od- 
sotnosti   poslovodjo  eli   knjigovodje. 
OLO   Ljutomer,  poverjeništvo za  finance 

dne 8-  novembra  1051. 
ft!. 1233/1-51 11784 

• 
43 

Besedilo: Mestna uprava nepremičnin 
(Maribor, Slomškov trg  11). 

"neralivno upravno vodstvo odslej: Po- 
vei .eništvo za komunalne zadeve in grad- 
nje  MLO  Maribor. 

Izbrišejo ee pomožni obrati, rajonske 
uprave; Rajon I, 1. teren: rajon T, 2. in 
3. teren: rajon I, 4- teren: rajon 1. 5.. S. 
in 0. leren: rajon I. 6. in 7. teren: rcion 
II. 1—•. teren: rajon II, 7. in 8. 'eren: 
raion III. 1.—7. teren- 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 16. novembra 1051. 
St. Pov 56/233—51 11477 

44. 
(Besedilo: Sklad za mehanizacijo in in- 

vesticijsko graditev zadružnega kmetijstva 
v Mariboru. 

Vpišejo 6e poslovalnice: 
1. Gospodareko-mehaničm obrat v Kam- 

niti, ki doje pomoč KDZ pri popravilu in 
serijski izdelavi kmetijskih strojev m 
orodja; 2. Lončarsko-pečareki obrat v Ma- 
riboru, ki izdeluje lončarske in pečarske 
izdelke; 3. mlinarska obrata v Zg. Kun- 
goti in v Košakih, meljeta ž4a brez od- 
vzema mence; 4- Zagorski obrat v Zg- 
Kungoli, ki žaga vee vrste lesa; 5. Ope- 
karna Jablance-Korena, ki izdeluje In za- 
laga trg z opeko, ter 6. Drevesnica v Sel- 
nici ob Dravi, ki goji in oskrbuje trg • 
drevesci. 
OLO Maribor okolica, poverj.  za finance 

dne 9- novembra 1051. 
ft. 2616/1—IV/1 1051 10S91 

* 
15. 

B^seddo: Krajevno čevljarsko podjetje, 
Skoči jau. 

Izbrišeto se Oberò Janez in Zupel Pa- 
vel ter vpišejo: 

âutar Blaž, Obere Janez in  Paipež Ru- 
dolf, ki podpisujejo vedno po dva skupaj. 
OLO KOMI mesto, poverjeništvo za finance 

dne 5.  decembra  1951. 
St. 4023/1 11870 

* 
IG. 

Besedilo; Elektrarna KLO Poljcanc. 
St. 3287/51 11978 

Besedilo:  Krajevna  žaga,   1'oljčauc. 
St. 3285/51 11983 

I'n obeh podjetjih se izbrišeta Črctnafc 
Karel in Koropec Rihard ter vpišeta: 

Kokl Jaroslav, upravnik, m Turnšek 
Anic«, knjigovodja. 
OLO   Poljcanc,   poverjeništvo   za  finance 

dne 11. decembra  1051. 
• 

17. 
Besedilo: Trgovsko podjetje. KLO Rog. 

Slatina. 
Izbriše se: Kolar Jože in vpiše: 
Drofenik Karel, upravnik. 

OLO   Poljcanc.   poverjeništvo  za   finance 
dne 11. decembra 1951. 

St. 3291—51 11981 
• 

48. 
Besedilo: Podjetje >0troškn restavraci- 

ja«   KLO Cerknica. 
L odločbo KLO Cerknica, št. 984/1—51 

• dne 2. XI. 1951 jo podjetje prešlo v 
likvidacijo. 

Za   likvidacijsko  komisijo   podpisujete: 
TiirSič Boženo in Zni'darsi'S Edvard. 

St. 2067/1 11874 
• Besedilo: Podjctjo »Čevljarska delavni- 
ca«, Begunje. 

Z odločbo KLO Begunje, št. 528/51 z 
dne 15. XI 1951 je podjetje prešlo v likvi- 
dacijo- 

Za likvidacijsko komisijo podpsujejo: 
Meden Vinko, Brulc Alojz in Brancclj 

Fani. 
St. 2210/1 11882 

Besedilo: Podjetje >Kolarska delavni- 
ca«,  Rogu nje. 

Z odločbo KLO Begunje, št. 528/51 z 
dne 15. XI 1951 je podjetje prešlo v likvi- 
(lacijo. 

Za likv dari)«iko kom'eifo podpisujejo: 
Meden Vinko. Brulc Alojz in Brancelj 

Foni- 
St. 2211/1 11883 

Besedilo: Podjetje »Les-opeka«, Il rasce. 
Z odločbo OLO Postojna, št. 47/1—51 

ie podjetje prešlo v likvidacijo. 
Za likvidacijsko komisijo podpisujeta: 

Vadnal Venceelav in SimonSič Frančiška. 
Št. 2166/1 11884 

Besedilo: Podjctjo »Otroška restavraci- 
ja«, Postojna. 

Z odločbo MLO Postojna, št. 1720/51 z 
dne 9. X. 1951 je podjetje prešlo v likvi- 
dacijo. 

Za likvidacijsko komisijo" podpisujeta: 
Marušič Davorin ;n Bizjak Milko. 

St. 563/1 11881 

Besedilo: Krajevna gostilna »Javornik«, 
Prcstranck. 

Z odločbo KLO Prestrauek, št. 657/51 
z dne 9. XI. 1951 je podjetje prešlo v li- 
kvidacijo. 

Za likvidacijsko komisijo podpisujeta: 
Somac Oskar in  Rebolj  Franjo. 

St. 2224/1 11877 

Besedilo: Podjetje »Mehanična delavni- 
ca«. Stari trg. 

Z odločbo KLO Stari trg, št. 1067/51 • 
dne 18. IX. 1951 je podjetje prešlo v 
likvidacijo. 

Za  likvidacijeko  komsejo   pudponijela: 
Trpin Jože, in Turšič Vinko- 

št. 2223/1 US« 

Besedilo: Podjetje »Krajevna tržnica, 
sadje-zelenjava«, št. Peter na Krasu. 

Z odločbo KLO St. Peter na Krasu, s'.. 
520/1—1051 z dne 15. V. 1951 je podjetje 
prešlo v lkvidaoijo. 

Za likv.dacijsko komisijo podpisujejo: 
ülSar Friderik, Željko Jakob in Dekleva 
Just«. 

St.  880/1 •888 
Besedilo: Podjetje »Otroška restavraci- 

ja«, Mt. Peter na Krasu. 
Z odločbo KLO St. Peter na Krasu, št. 

860/1 7. dne 16. X. 1951 je podjetje pre- 
šlo v likvidacijo. 

Za likvidacijsko komisijo podpisujejo: 
Ulčar Friderik, Zeljko Jakob jn Turk 
Ivanka. 

St.   1742/1 11876 

Besedilo: Podjetje »Krajevna čevljarska 
delavnica«, Zagorje. 

Z odločbo KLO Zagorje št. 330/51 z dne 
13. VI. 1951 je podjetje prešlo v Jikvda- 
cijo. 

Za   likvidacijsko  komisijo  podpihujeta : 
Rutar Matevž in Novak Slavko. 

Št.   767/1 118S0 
OLO  Postojna,   porerjeniätvo   za  finance 

dne 10. decembra 1951. 

•¥• 
49. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Planina. 
Izbriše ee Bogataj KrisVna in vpišeta: 
Radosavljevič Aco, upravnik, ki podpi- 

suje e pooblastili v mejah pravil in za- 
konskih predpisov ter Lešnik Franc, ra- 
čunovodja, e pooblastil po 47. členu spi. 
zakona ó drž- gesp. podjetjih. 
OLO   Postojna,   poverjeništvo   za finance 

dne 20. novembra 1951. 
Št. 2020/1-51 •489 

• 
50. 

Besedilo: Sklad za mehanizacijo in in- 
vesticijsko graditev zadružnega kmetijstva 
v Postojni. 

Izbriše se Može Jože in vpijejo: 
Zakrajšok Alojz, direktor, ki podp.suje 

s pooblastili, v mejah pravil in zakonskih 
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dei aa Krasu 99, se kot borec NOV od 
aprila 1945 pogreša. Predlagateljica i« 
Frančeškin Manja. Kostanjevica 99 »a 
Krasu, skrbnik Lah Rudolf, zemljiško- 
knjižni referent pri te-m sod.šču. Pr gla- 
soven i rok: dva meseca od le objave 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 19. novembra 1051. 

R 267/51—3 11683 
Kržišmk Jakob, roj. 19. IV. 191S, sin 

Primoža in Frančiške rojene Lukančič, ru- 
dar, Jelični vrh nad Idrijo 24, je bil baje 
30. IX. 1943 kot partizan v Hrušic pr: 
Podkraju od Nemcev ustreljen .n ee od 
tedaj pogreša. Predlagatelj je Kržilnik 
Peter, kmet, Jelični vrh 24. ekrbnik Kr 
žiSnSk Janez, upravnik ekonomije MLO 
Idrija. Piiglasilveni rok: dva meseca od 
le objave. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 6. decembra 195]. 

I R 110/51—0 11615 
Kocjan Jože, roj. 8. III. 1924, sin Lukič 

•••••_ rojene Kocjan, rudar, Cvillarji 38, 
p. Kočevje, je kot partizanski kurir padel 
julija 1942 bližu Cabra. Predlagateljica je 
Lukič Marija, ekrbnik Botjak Matija, usluž- 
benec pri tem sodišču. Priglaeitveni rok: 
tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 28- novembra 1951- 

II R 239/51—3 11614 
Brešar Ivan, rt,.  12. X. 1919, natakar 

v Kranju, ee kot borec V. prekomorske 
brigade od 8. III. 1945 pogreša. Predla- 
gateljica je Finžgar Marija, Tržič, Ahači- 
čeva 15, ekrbnik Zeleznik S^mon. uslužbe- 
nec pri tem sodišču. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave 
II R 224/51-8 11613 

Zorman Jožef, roj. 17. III. 101D Zg. 
Brniki 26, ee kot nemSH vojni ujetnik od 
oktobra 3943 pogreša- 

Zorman Vincenc, r»;. 17. I. 1923, polj- 
ski delavec, Zg Brnik 26, se kol borse 
Vojkovo brigade NOV ©d poletja 1944 po- 
greša. Pradtogatelj io Zorman Anton, Zg- 
Brnik 26. ekrbnik Zelsznk Simon, usluž- 
benec pri tem sodišču. Proglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 7. decembra  1951. 

I R 307/51 10268 
Skerbinjek Vanda, roj. 27. IX. 1924, hči 

Franca •• Ljudmile rojene Vajs. dii.ikinja 
učiteljišča. Ruše. je bila odpeljano v kon- 
centracijsko taborišče Osviečim. kjer je 26. 
X. 1943 umrla. Predlagateljica je mati 
§kerbinjek Milka, Ruše 160. skrbnik Cu- 
cek Majda, namesčenka v tvornici dušika 
v Rušah. Prjglaeitveni rok: tri mesece od 
te objave. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 18. oktobna 1951. 

I R 149/51-2 11242 
LoCTr Viktor, roj. 19. II. 1914. sin Fran- 

ra m \t]gele rojene Peterlin, mesar v Cer- 
knici 105, je bil baje 2. VII. 1942, ko se 
ie vozil na kolesu med Otokom in Lazami 
°d Italijanov ustreljen. Predlagateljica Je 
eeetra Gerkman Slavo, Postojna, Trg IV. 
armade, ekrbnik Zolar Franc, uslužbenec 
P'ri lern sodišču. Priglasitveni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 20. novembra 1951. 

I R 720/51—4 1100S 
Rozman Jakob, roj. 18. VII. 1896, sin 

Jožeta  in  Uršule  rojene  Ražen, kmet  v 

C ein|in 61, p. U"li. Srednja vas. se kot 
inobiliziranec v NOV od marca 1944 po- 
giesa. Piedlaguteljica \u Oder Frančiška, 
Cesnjira 61, Bcii. Srednja »as. ekrbnik 
Gost č M.lan, uslužbenec pri tem sodišču. 
Priglasitveni  rok:  dva   meseca  od  te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v  lladovljici 
dne 10. novembra  1951. 

1 R 0S6/51-11 U472 
Zupančič Anton, roj. 20- I. 1902, sin 

Jakoba ;n Mar.je rojene Kunčič prog/vm 
delavec. Koroška Bela 6, tie kot borec 
NOV iz spopadov z Nemci pri (Jtlicali aix 
Primorskem marca 1945 pogreša. Predla- 
gatelj je brat Zupančič Matevž, Boh. Bela 
6, ekrbnik Gostič Milan, uslužbenec pri 
tem sodišču. Pr.glaeitvem rok: dve mese- 
ca od te oojave- 

Oki,<jio sodišče »  Radovljici 
dne 25 novembra 1951. 

I R 499/51—7 6052 
Dobrovnik Stanko, roj. 20. VI. 1920, 

sin Tomaža • Antonije rojene Drnovšek, 
Crešnjcvec 21, se kot mobiliziranec v 
nemško vojsko od oktobra 1943 z ruskega 
bojišča pogreša. Predlagateljica je Do- 
brovnik Marija, čiešnjevee 21, p. Slov. 
Bistrica, skrbnilk Matjaš.č Franc, uslužbe- 
nce pri tem sodišču. Priglasitveni rok: 
tri mesece od to objave. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 12. junija 1951. 

1 R 523/51 11280 
Blažič Franc, roj. 22. XII. 1921, Zg. Bi- 

strica 26, se kot borec NOV iz bojev na 
Koroškem od leta 1945 pogreša. Predla- 
gatelj je Blaž č Franc, st., Zg. Bistrica, 
p. Slov. Bistnca, skrbnik Matjašič Franc, 
uslužbenec pri tem sodišču. Priglasitven. 
rok: tri mesece od te objave. 
I R 510/51 11219 

Gorinšek Friderik, roj. 9. VII. 1926, 
kmečki delavec, Dobernež 8, ee kot mobi-- 
l.zirenec nemške vojske na zahodnem bo- 
jišču od 22. VIII. 1944 pogreša, predla- 
gatelj je Gorinšck Stefan, Dobernež 8, p. 
Slov. Konjice, skrbnik Pukl'Jožef, usluž- 
benec pri tem 6odišču- Priglasitveni rok: 
tri mesece od te objave. 

Okrajno sodiščo v Slov. Bistrici 
dno 13 novembra 1951. 

R 282/51-4 11791 
Kerbev Ivan, roj. 15- IV. 1918, ein Iva- 

na in Marije rojene Gorinšek, mizar, Br- 
dinje. je bul kot partizanski kurir 27. XI 
1944 ujet, odpeljan v taborišče v Niirn- 
bergu in se od tedaj pogreza. Predlaga- 
teljica je žena Kerbev Štefanija, Brdinje 
28, p. Guštanj. ekrbnik Cegovnik Filip, 
uslužbenec pri tem sodišču. Priglasitveni 
rok: dva meseca od te objave. 
R 280/51—7 11793 

Lukanc Anton, roj. 3. X. 1922, sin Aloj- 
zija in Antonije rojeno Grežovnik, študent 
v Podklaucu, p. Dravograd, ie šel novem- 
bra 1944 k borcem NOV in je baje padel 
v bitki na šidekem polju v Slavoniji. 
Predlagateljica je Lukanc Antonija, Pod- 
klancc, ,p. Dravograd, skrbnik Cegovnik 
Filip, uslužbenec pri tem sodišču. 
R 279/51—4 11794 

Santner Herman, roj. 4. IV. 1Ö04, sin 
Ludvika i.i Amalije rojene Randler. jetni- 
ški pazn k. Slovenj Gradec, Francetova 26, 
en od maja 1945 pogreSa. Predlagateljica 
je Santner Frančiška, ki jo zastopa Span- 
želj Ivana rojeno Kresnik. Guštanj 123, 
skrbnik Sinrajh Ferdinand, uslužbenec 
pri Jeni sodišču. 

U 275/51—4 11796 
Tamše Franc, roj. 23- II. 1924. sin 

Franca in Angela rojene Strave, kmečki 
delavec, Zovrše 12, p- M slinje, je kot 
šlabn; kurir XIV. divnije NOV padel pri 
Skomarju na Pohorju v avgustu 1914 v 
sovražno zasedo in se od takrat pogreša. 
Predlagateljica je Tamše Angela, Završe 
12. skrbnik Sinrojh Ferdinand, uslužbe- 
nec pri tem sodišču. 

Priglasitveni rok za vse pogrešanee je: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
dne 28. novembra 1951- 

R 253/51—:! 11799 
Gašper Make, roj. 23. IX. 1912, sin An- 

tona in Alojzije rojene Merzel, trgovski 
pomočnik, Slovenj Gradec. Podgorske 7, 
se od 10- I. 1946. ko ie bil v Varaždinu, 
pogreša. Predlagateljica je Gašper Juli- 
jana, Bohinjska Bietrica, ekrbnik Cegov- 
nik Filip, uslužbenec pri tem sodišču. 
Priglasilveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 
R 284/51-5 11789 

Gros Mihael, roj. 28. IX. 1914, mi Ju- 
rija jn Ivane rojene Tratinek, kovač v 
Marcnbergu, se kot nemški vojak pred 
Kninom v Dalmaciji od 3. XII. 1944 po- 
greša. Predlagoteljica je Gros AnJonija, 
Marenberg 135, ekrbnik Arah Ivan, 
uslužbenec pri tem sodišču, priglasitveni 
rok: dva meseca od te objave- 

Okrajno sodišče Slovenj Gradce 
dne 10. decembra 1951. 

R  274/51-5 11793 
Falat Valentin, roj. 6. II. 1884. sin Ja- 

neza in Jcrc roj. Vasti, pisor. uradnik pri 
rudniku v Mož ci 51, se od maja 1945 po- 
greša. Predlagateljica je žena Falat Jo- 
žefa, Mežica 51, skrbnik Arah Ivan. 
uslužbenec pri tem 6odišču. Priglasitveni 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodiščo v Slovenjem Gradru 
dne 2S. novembra 1951. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali toženec, katerih bivališče nj znano, 
na njihovo nevarnost in stroške, dokler 
se eami ne zglasijo ali no imenujejo po- 

oblaščence 
G 299/51 11562 

Tožba za razvezo zakona: 
Močnik Marija, delavka, Okoslavri 70, 

proti Močniku Jožefu, kmetu. 6edaj ne- 
znanega bivališča. Razprava bo 17 TI. 
1952 ob 10, uri pri tem sodišču, sol.: št. 
29. 

Skrbnik je Kolariž Franc, predsednik 
KLO Okoelavci. 

Okrajno  sodišče  v  Gornji  Radgoni 
dne 17 novembra 1951. 

Amortizacije 
ÜTede se postopanje za amortizacijo 
vrednofnic, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču »voje 
pravice, sicer se bodo yrednotnice izrekle 

za neveljavne 
1 R 531/51-3 1 lo«) 

Furiati Friderik, kmet v Vipavi 264. 
prosi za amortizacijo izgubljenega tekoče- 
ga računa št. 22/XI-1 pri Kmetijski obrtni 
posojilnici v Ajdovščini s saldom 219.000 
lir. Priglasitveni rok: šest mesecev od te 
objave. 
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I R 527/01—3 11561 
Marc Alojzij, kmet v Lozicah 44, p. St- 

Vid.pri Vipavi, skrbnik nedoletnega Mar- 
ca Jožefa, prosi za amorüzacjo izgubljene 
hranilne knjižice Kmetijske obrtne poso- 
jilnice v Ajdovščini, št. 4127, izdane au 
ime Maro Marija, Planina, z vlogo 
16.034,50 .lir. .'Priglasitvend rok: šest me- 
secev od te objave. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 27. novembra 1951. 

II K 587/51-» 11612 
Catovič Alija. Tržx, Tovarna usnja, pro- 

si za amortizacijo izgubljene hranilne 
knjižice bivše Hranilnice in posojilnico v 
Tržiču, št. 8S96 v znesku 711 din. Pngla- 
eitveni rok: dva meseca od te objave. 
II R 583/51-3 •• 

Klemenčič Marija, Tržič, predilnic 2, 
prcs, za amortizacijo izgubljene vložne 
knjižice št. 3756 bivše Hranilnice in po- 
sojilnice v Tržiču, z vlogo 1283 cbn- Pri- 
glaei'tveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 6. decembra  1951 

Oklic dedičem 
naj v danem roku priglasijo sodišču svo- 
je dedne pravice alt imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih bo sicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti de- 
leži pa bodo izročeni državi oziroma jih 
bo za dediče, ki so znani, a neznanega 

bivališča,   hranil   skrbstveni   organ 

0 370/51-10 H »57 
Cankar Marija, kmetska posestnica. Bri- 

tol 19, je umrla 18. VII. 1950, zapustivši 
naredbo poslednje volje. Njena sinova 
Cankar Matija in .lože ee pogrešata. Pri- 
glaeitveni rok: šeet mesecov od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 12. decembre 1951. 

O 271/51-11 U939 
Vldmajer Karel. roj. 19. X. 1891, po- 

fetrežcek, Maribor, Jadranska 3, je 30. III. 
1951 umrl v Mariboru. Neznanim dedičem 
je postavljen skrbnik Cuder Jože, pover- 
jenik za finance na III. rajonu Maribor, 
Gorkega 19, priglasvtveni rok: Sest me- 
secev od te objave. 

, Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 7. decembra  1051. 

Razne objave 

Razpisi 
Št.   1264/51 159 

Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje 
mesta rednih, izrednih profesorjev, do- 
centov in univerzitetnih predavateljev ali 
honorarnih predavateljev na Bkonomeki 
fakulteti za tele predmete: 

Politična ekonomija; ekonomika tujih 
dežel; ekonomika trgov ne (zunanje); go- 
spodarska zgodovina FLRJ; uvod v študij 
ekonomije; tehnologija in blagoznanstvo; 
organizacija in poslovanje bančnih podjetij 
ter italijanski jezik in meeto asistenta za 
predmet: eiatietjika. 

Interesenti naj vložijo prošnje 6 potreb- 
nimi prilogami na rektorat univers» v 
Ljubljani v -»nem mesecu od dneva objavi» 
razpisa v »Uradnem listu LBS«. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
Rektor: dr. O. Kušej 1, r. 

Št.  1277/51 160 
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje 

mesto asistenta za antropologijo v Institu- 
tu za antropologijo pri priTOdoalovno-ma- 
tematicni fakulteti. 

Predpisano opremljene prošnjo je tre- 
ba vložiti pri rektoratu univerze v Ljub- 
ljani v 14 dneh od dneva objav« razpisa 
v »Uradnem listu LRS<. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
Rektor: dr. G. Kušej 1. r. 

St. 7/52 
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje 

mesta asistentov na pravni fakulteti, in 
s.rer 7• predmete: 

civilno pravo; kazensko pravo; ekonom- 
ske vede; uoepodareko pravo in ustavno 
pravo. 

Interesenti naj vložijo prošnje e po- 
trebnimi pr'loganii na rektorat univerze 
v Ljubljani v 14 dneh po objavi razpisa 
v  »Uradnem 1 stu LRS"\ 

Rektorat univerze v LjubljaDi 
Rektor:   Dr. G. Kuspj I. r. 

Št   7/52 

Objava 
Dr. Komad Hervalvn je bil dne 1. ja- 

nuarja 1952 vpsan v Odvetniško zbornico 
v Ljubljani kot odvetnik s sedežem svoje 
pisarne v Ljubljani 

IzvrSilni odbor Odvetniške zbornice 
v Ljubljani 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svoje   obveznosti  đo 
podjetij v likvidaciji, sicer se bođo dolgovi 

sodno izterjali 
12108 

Kmetijska zadruge  z o- j. Bistrica   pn 
Rušah, je preïla po sklopu zbora zadruž- 
nikov v likvidacijo. Priglnsitvenl  rok: do 
20. I. 1952. 

Likvidacijska   komisija 
ât. 929/1—61 11836 

Na podlagi sklepa upravnega odbora 
Okrajn zveze kmetijskih zadrug v Po- 
stojni je prešla Kmetijska zadruga Dole- 
nja vas pri Senožečah v likvidacijo. Pri- 
siasitveni rok: do 15. I. 1952. 

Likvidatorja 
St. 31/51 11907 

Trgovsko podjetje Kmetj&kiè zadrug 
okraja Radgona v Gor- Radgoni jo preälo 
z dnem 1. XI. 1951 v likvidacijo. Prigla- 
fiitveni  rok: do 81,  I. 1952. 

Likvidator 
št. 963/1 12 

Združenje državnih gostinskih podjetij 
Jesenice je prešlo z odločbo MLO Jesenii- 
ce kot trgovsko podjetje z dnem 1. XII. 
1951 v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 
15. I. 1952. 

Združenje državnih gostinskih 
podjetij Jesenice 

12213 
Delavnica    radijskih    delov,   Ljubljana 

obvešča, da  je prešla z dnem I.  decem- 
bra 1951 v likvidacijo. Prig1a='tveni  rok: 
do 15.  I.   1952. 

Likvidator 
St. 929/1-51 11838 

Na podlagi sklepa upravnega odbora 
Okrajne zveze kmetijskih zadrug v Po- 
efojni je prešla Kmetijska zadruga Otave 
pri Begunjah v fikvidacijo. Prigla^itvcn 
rok: do 15. I. 1952. 

Likvidatorja 

St. 4470/51 U916 
Z odloM)Ov št. 4468/51 z dne 15. XII- 

1951 ji prešla ekonomija Tovarne meril 
Slovenj Gradec z dnem 15. XII. 1951 v 
lUcvidacijo. Prißlasitveni rok: do 15. II. 
1952 

Tovarna meril Slovenj Gradec 
H 4/52 165 

Obrtna nabavno-prodajna zadruga z o. j. 
škofja Loka je prešla po sklepu izredne- 
ga občnega zbora dne 1. I. 1952 v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok:  do 15. I. 1952. 

Likvidatorji 

Izgubljene listine 
preklic oie jo 

Aleks:{ Vckoslava, knjigovodja, KljuČa- 
rovci. Ljutomer, roj. 16. VI. 1930, osebno 
.izkaznico, ser. št. F-0230681. reg. št. 6371. 
izdano 3. I- 1951 v Ljutomeru.        12035 

••• Franci, Vir pri Domžalah, dijaško 
knjižico III. b razreda gimnazije v Dom- 
žalah. 12227 

Alt Marija, Ljubljana, osebno izkaznico, 
ser. Et. F-0113009J. reg. St. 90741/5!, iz- 
dano v Ljubliani. 12208 

Andrejčič Jože, Slora vas 13, p. Škoci- 
jan, osebno izkaznico ser. št. 0313936 in 
orožni  list  za  lovsko  puško.  ši.  56. 

12248 
Bagari Milka, Bukovci 147, p. M. So- 

bota, osebno izkaznico, ser. št. G-0094913, 
reg.   št.   14103,  izdano  v  M.  Sobot . 

11819 
Bajt Fran«, Rocmj 70, osebno izkazu co, 

ser. št. 0284861/133, izdano v Ročioju. 
12152 

Bauman Ana, Maribor. Gregorčičeva ce- 
sia, osebno izkaznico reg. št, 13678, ser. 
.št. 20382, izdano v Mariboru 5.  I.  1951. 

12203 
Barbič Maki, Maribor, Vrtansika 5. 

osebno izkaznico, reg. št. 2169, ser. št. 
9481, ladano v Mariboru 19. XII. 1950. 

10832 
Bežan Anica, roj. 2. V. 1918 v Cleve-- 

landu, USA, zdaj v Bebincih 29, Ljutomer, 
osebno izkaznico, reg. it. 82Ô7, eer. št. 
F-0232G07, izdano v Ljutomeru.       11917 

Boatič Tončka m Bostič Jože, Ljubljana, 
sindikalno izkaznico št. 59373 in št. 16095. 
izdano v Ljubljani. 58 

Božiček Franjo, kolonija Straža, p. Slov., 
•levornlk, Gor. blok II, eoba 3, osebno 
izkaznico, reg. žt. 9986, ser. št. G-0354696. 
in tovarniško izkaznico. 11963 

Brumec Marija, Maribor, Pivkova 5, 
osebno izkaznico, reg. št. 36134, ser. št. 
86646, izdano v Mariboru 18. T   1951 

10819 
Bubnič Franc, Poljane 26, Ilir. Bistrica, 

roj. 11. V. 1932, osebno izkaznico, reg. 
št. 1346. sor. št. 0348656. izdano v Ilir. 
Bistrici. 12150 

Bufolo Elizabeta, Brdo 12, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št, 2284/50, ser. 5t. 
F-0024594,  izdano v  Ljubljani. 57 

Cej Anton* Sežana 17. osebno izkaznico, 
reg. št. 10425, eer. št. 0211135, izdano 15- 
IX. 1051. 12071 

Cebiilj Avgust, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico in železniško legitimacijo, izdano v 
Ljubljani. 22 

Čeh Alojzij, Podvmci 17. p. Ptuj, oseb- 
no takaznico, re<g. št. 9725, 6er. M. 2251938, 
in spričevalo o strokovnem izpitu za mon- 
terja zračnih  TT,  izdano v Podvimcih. 9 
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Panoga 216: živinoreja: 
y» vse območje LRS: Institut za živinorejo na Kme- 

tijskem raziskovalnem zavodu \ 
Ljubljani. 

Panoga 217: Zaščita živine: 
za vse območje LRS: Veterinarski znanstveni zavod 

Slovenije v Ljubljani- 
Panoga 218: Ribarstvo: 
za vsp območje LRS: Vodogradbeni laboratorij TVš v 

Ljubljani. 

Za vse panoge od 213 do 218, in sicer za okraje Ma- 
ribor mesto in okolica, Ptuj, Ljutomer, Radgona, Mur- 
eka Sobota, Dol. Lendava in Slovenj Gradec: 

Silar Franc, direktor kmetijske- 
ga gospodarstva v Mariboru, 
Brumen Mirko, upravnik vinar- 
-ko-sadjarske šole v Svečini. 

Za iste panoge za okraje: Celje mesto in okolica. So 
Stanj. Poljčane. Trbovlje: 

Korber Franc,  direktor vrtnar 
skega gospodarstva  v Medlogu 
pri Celju, 
ing. Cizej Dolfe, direktor živino- 
rejskega gospodarstva, št. Juri] 
pri Celju. 

2a iste panoge za okraje: Ljubljana mo-hto in okolica 
ter Grosuplje: 

ing. Hrček Lojze, terenska po- 
staja za obnovo vinarstva in sad- 
jarstva Grm pri Novem mestu. 

Za iste panoge za okraje: Črnomelj, Novo mesto, Treb- 
nje in Kočevje: 

ing. Hrček Lojze, terenska po- 
staja za obnovo vinarstva in sad 
jarstva, Grm pri Novem mestu. 

Za iste panoge za okraje: Postojna, Ilirska Bistrica. 
Sežana. Idrija. Tolmin in Gorica: 

ing. Polak Marija, republiška ko- 
bilarna v Prestranku. 

Za iste panoge za okraje: Kranj mesto in okolica. 
Kamnik, Jesenice in Radovljica: 

Pačnik Vinko, direktor Živino- 
rejskega poljedelskega gospo- 
darstva v Poljčah. 

Panoga: Zadružno kmetijstvo: 
Celje: JonČič Stane, upravnik trg- pod- 
šoštanj: jetja zadružnega sklada, Celje; 
Gorica: Kožuh Milan,   upravnik zadruž- 

nega sklada Nova Gorica, tel. 
177; 

Klavs Stevo, komercialist za- 
družnega sklada Stična; 

Šuligoj Slavko, direktor pri za- 
družnem ekladu Idrija, tel, 78; 
Črnač Josip, upravnik obrtnega 
podjetja zadružnega sklada v 
Ilirski Bistrici; 

Grosuplje: 

Idrija: 

Ilirska Bistrica: 

Kočevje: Mikulio Jože, upravnik •••••- 
nega sklada Kočevje, tel. 4; 

Kamnik: Vode  Nande,   predsednik  KDZ 
Komenda, tel. 3; 

Kranj, Radovljica in Jesenice: 
Strojan Anton, upravnik zadruž- 
nega sklada Kranj. tel. 466: 

Krško: Vahčič   Zvonko,   upravnik   za- 
družnega sklada Krško, tel. 56; 

Lendava: Tomac  Josip,   računovodja   za- 
družnega sklada v Dol. Lendavi, 
tel. 44: 

Ljubljana: Vrhovec  Stane,   upravnik   za- 
družnega *klada  Ljubljana, tel. 
50-36: 

Maribor mesto in okolica: 
dr. Obran Adolf, Maribor, Trg 
Rdeče armade št. 9, tel. 22-77; 

Murska Sobota: Ceh Franc, Murska Sobota, Len- 
davska c. tel. 2; 

Novo mesto in Črnomelj: 
Zupan Miha. Novo mesto, Gerd«^ 
šičeva ul.; 

Postojna ; Sorii Slavko, upravnik zadružne 
ga sklada Postojna, tel. 27: 

Radgona; Vodenik Franc, upravnik pri za- 
družnem ekladu Radgona, tel. 6; 

Sežana; Oštrouška Milan, Povir št. 27; 
Slovenj Gradec in Poljčane: 

Justin Drago, računovodja pri 
zadružnem skladu Slovenj Gra- 
dec; 

Tolmin: Gaberšek Jože, komercialist pri 
>PIaniki« v Tolminu; 

Trbovlje in Trebnje: Kavšek Viktor. Trbovlje II, Št. 
25: 

za vse območje LRS: dr. Ceierin Emil, Glavna direk- 
cija za zadružno kmetijstvo v 
Ljubljani, stan. Gregorčičeva c. 
23/3, tel. 26-28. za splošno za- 
družno stroko. 

Panoga 311: Vzgoja in nega gozdov: 

Panoga 312: Izkoriščanje gozdov: 
za vse območje LRS: ing. Beltram Vladislav. Ljublja- 

na, Zvezdarska ul. 4, 
dr. ing. Pipan Rudolf. Ljubljana, 
Tyrseva 50, 
ing. štimec Jože, Ljubljana, Po- 
ljanski nasip 14, 
ing.   Funkel   Lojze.   Ljubljana. 
Cesta v Rožno dolino 7: 

za okraja Kranj in Radovljica: 
ing. Jurhar Franjo, pri Gozdnem 
gospodarstvu v Kranjui 
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za okraje Kamnik, Ljubljana in Grosuplje: 
Ulčar Franc, pri Gozdnem go- 
spodarstvu Ljubljana; 

za okraje Maribor, Mur>>ka Sobota, Radgona, Lendava, 
Ptuj, Ljutomer in Poljčane: 

Lakožič Srečko, pri Gozdnem go- 
spodarstvi Maribor; 

za okraja Slovenj Gradec in Šoštanj: 
Potočnik Martin, pri Gozdnem 
gospodarstvu Slovenj Gradec; 

za okraja Celje in Trbovlje: 
ing. Knez Anton, pri Gozdnem 
gospodarstvu Celje; 

za okraj Kočevje: ing- Vernik Franjo, pri Gozdnem 
gospodarstvu v Kočevju, tel. 
Ribnica št. 27; 

za okraje Tolmin, Idrija in Gorica: 
Stravs Venčeslav, > ; Gozdnem 
gospodarstvu pri bv. Luciji ob 
Soči, tel. 23; 

za okraje Novo mesto, Črnomelj, Krško, Trebnje: 
ing. Kraut Igor, pri Gozdnem 
gospodarstvu v Novem mestu, 
tel. št. 68, 
Carman Valentin, pri Gozdnem 
gospodarstvu v Novem mestu. 

Panoga 313: Gozdna proizvodnja: 

Ljubljana: 

Postojna: 

Cerknica: 

Bled: 

Celje: 

Maribor: 

Ribnica: 

Dravograd: 

ing. Turk Zdravko, pri Glavni 
direkciji lesne industrije, Ljub- 
ljana, 
ing. Slovnik Miloš, pri Glavni 
direkciji lesne industrije, Ljub- 
ljana, 
ing. Delak Boris, pri Glavni 
direkciji lesne industrije, Ljub- 
ljana, 
in sicer posebno za graditev cest 
in žičnic; 

Garzaroli Marijan, pri LIP Po- 
stojna; 

ing. Domitrović L, pri LIP Cer- 
knica; 

ing. Osterman Jože in 
ing. Kafol Ciril, oba pri LIP 
Bled; 
ng. Najžar Lado, pri LIP Celje; 

ing. Volk Drago, pri LIP Mari- 
bor; 
•ng. Kuder Milan, pri LIP Rib- 
nica; 
Pučko Jože, pri LIP Dravograd. 

Panoga 515: Cestni promet: 
za vse območje LRS: Šmajdek Vlado, višji industrijski 

tehnik ori Glavni direkciji za av- 
todelavnice, Ljubljana, Franko- 
panska 11, 
Murn Alojz, direktor podjetja za 
generalna popravila avtomobi- 
lov, Ljubljana, Bežigrad 11, in 
sicer oba za avtoremontno in av- 
tokaroserijsko stroko, 
Gerbajs Franc, tehnični vodja 
tovarne jeklenih avtobusnih ka- 
roserij, Ljubljana, Kamniška 25, 
za avtokaroserijsko stroko; 

za okraje Ljubljana, Kamnik, Kranj, Jesenice, Grosup- 
lje, Novo mesto: 

Stabej Jože, načelnik eksploata- 
cije pri Glavni direkciji za cestni 
promet, Ljubljana, Frankopan- 
?ka 11, in sicer za avtobusni pro- 
met; 

za okraje Maribor, Ptuj, Radgona, Slovenj Gradec: 
Vizovišek Milan, direktor Slove- 
nija-avtoprometa Maribor, Trža- 
ška 41, za avtobusni promet; 

za okraja Celje in Trbovlje: 
Pristavšek Slanislav, sekretar 
Slovenija-avtoprometa Celje, Ti- 
tov trg št. 3; 

za okraje Maribor mesto in okolica, Lendava, Ptuj, 
Radgona: 

Soban Marijan, tehnični vodja 
tovarne avtobusnih karoserij, 
Maribor, Šentiljeka 32, zlasti za 
avtobusno in avtokaroserijsko 
stroko; 

za okraje Gorica, Tolmin, Idrija, Postojna: 
Golob Franc, šef eksploatacije 
Slovenija-avtoprometa v Ajdov- 
ščini, tel. 16. 

Panoga 611: Notranja trgovina na debelo: 

Panoga 612: Notranja trgovina na drobno:     ~" "••" •'•' 

Ljubljana: 
za prehranbeno stroko: 

Ukmar Franc, upravnik trgov- 
skega podjetja »Hrana« Ljub- 
ljana, . .... 

za manufakturno stroko: 
Bukovec Alojz,   šef komerciale 
^Tekstil«, Ljubljana, Pred ško- 

•     .  ••••, 

za kovinsko stroko:   Pis Drago, komercialist pri s>Ko- 
vink, Ljubljana, Stritarjeva ul.,. 

za obutev, usnje in kože: 
Zupančič Vili, poslovodja pri 
^Tekstilu««, Ljubljana, Pred 
škofijo, 
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za knjigarne in papirnice: 
Dolžan Janez, poslovodja Mladin- 
ske knjige, Ljubljana, Franci- 
škanka ul., 

za parfumerijsko in kozmetično stroko: 
Kane Franc, komercialist pri 
»Tekstilu«, Ljubljana, Pred ško- 
fijo,     . 

za tobačno stroko: Hrovatin Franc, komercialni šel 
pri podjetju »Tobak«, Ljubljana, 

za mešano stroko: Ukmar Franc, upravnik podjetja 
»Hrana«, Ljubljana, 

za kurivo: Kačic Metod,   direktor podjetja 
»Kurivo«, Ljubljana. 

Maribor: 
za prehranbeno stroko: 

Koren Vilko, pri podjetju »Hra- 
na«, Maribor, Glavni trg 16, 
Gombac Angel, Maribor, Rotov- 
Skl trg 2, 

za manufakturno stroko: 
Cerne  Ivo,  Maribor,  Gosposka 
št. 18 
Prejac Janko, Maribor, Rotovški 
trg 6, 

za kovinsko stroko: 
Laurie Jože, Maribor, Jurčičeva 
št. 5, 
Breznik  Franc, Maribor,  Parti- 
zanska 1, 

za-obutev, usnje in kože: 
Dolinšek Drago, Maribor, Parti- 
zanska 21, 

za knjigarne in papirnice: 
Govedic Gvido, Maribor, Gospo- 
ska 3, 
Podgoršek Marijan, Maribor, Go- 
sposka 28, 

za parfumerijsko in kozmetično stroko: 
Maver Aleksander, Maribor, Tyr- 
ševa 1, 

za tobačno stroko:    Koren Vilko,   Maribor,   Glavni' 
trg 16, 

za mešano stroko:    Arnuš Franc, Maribor, Partizan- 
ska 6, 
Cvilak Ivan,   Maribor, Koroška 
št. H, 

za kurivo: Renčelj Milan, Maribor, Tržaška 
n ,. št 95; 
Celje: 
za prehranbeno stroko: 

Fazarinc   Anton,  pri. Mestnem 
magazinu, Celje, 
Gaberšek   Stanko,   komercialist 
pri MLQ -Celje mesto, 

za manufakturno stroko: 
Fidler Albin, komercialist pri 
MLO Celje mesto, 
Kranjc Franc, pri OZKZ za Ce- 
lje okolico, 

za kovinsko stroko:   Ilovar Ciril,   ravnatelj podjetja 
»Kovina«, Celje, 
Skerjanc  Anton,   ravnatelj   pii 
podjetju Mestni magazin, Celje, 

zä mešano stroko: 
Komerički Drago, upravnik pod- 
jetja »Ojstrica« Celje, 
2ekar Miloš, gospodarski poslo- 
vodja, Celje, Prešernova 15, 
Šimenc Rudolf, poslovodja Mest- 
nega magazina, Celje, 

za obutev, usnje in kože: 
Per Marijan, vodja nabavnega 
oddelka pri Mestnem magazinu, 
Celje, 
Učak Jurij, poslovodja podjetja 
»Triglav«, Celje, 

za kurivo: Premik Franjo,  ravnatelj  pod- 
jetja »Kurivo«, Celje, 
Koštomaj Anton, šef proizvodnje 
pri LIP, Celje; 

Trbovlje: 
za prehranbeno stroko: 

štraus Alojz, pri mestnem trgov- 
skem podjetju v Hrastniku, 

za manufakturno široko: 
Požun Edvard, pri mestnem tr- 
govskem podjetju v Trbovljah, 

za mešano stroko: 
Ule Anton,   pri potrošniški za- 
drugi v Zagorju; 

Kranj: 
za prehranbeno stroko: 

Trčon Albin, pri trg. podjetju 
»Preskrba«, Kranj, 

za manufakturno etroko: 
Gabron Ivan, pri mestnem ma- 
gazinu, Kranj, 

za obutev, usnje in kože: 
Kuhar Teo, pri podjetju »Tri- 
glav«, Kranj, 

za mešano strogo: 
Šiling Drago, pri podjetju »Elek- 
trotehna«, Kranj; 

Novo mesto: 
za manufakturno in prehranbeno stroko: 

Barbo Rudolf, poslovodja KZ 
Škocijan, 

za mešano etroko:    Mohorčič Karel, komercialist, No- 
vo mesto, 

za Železninarsko stroko: 
Gricar Jože, poslovodja pri Ser- 
visu, Novo mesto; 
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Gorica: 
za prehranbeno stroko: 

Ceraio Maks, upravnik, Šempe- 
ter pri Gorici, 

za kovinsko stroko: Ferjančič Ivan. uslužbenec pri 
mestnih gospodarskih podjetjih, 
Ajdovščina, 

za tekstilno 9troko: 
Belingar Franc, uslužbenec pri 
mestnih trgovskih podjetjih v 
Solkanu. 

Postojna: 
za prehranbeno atroko: 

Demšar Jože, poslovodja, Ra- 
kek 19. 

za manufakturno stroko: 
Pipan Milka, poslovodja, Po- 
stojna, 

za železninarsko stroko: 
Klemec Miro, poslovodja okraj- 
nega magazina, Postojna, 

za mešano stroko: šket Pavel, komercialist okraj 
nega magazina, Prestranek; 

Jesenice: 
za prehranbeno stroko: 

polajnar Franc, komercialist, Je- 
-onîee, Gosposveteka 5, 

2a manufakturno stroko: 
Bogataj Janko, komercialist, Je- 
senice. Skladiščna 3, 

7M mešano stroko: Cufer Dore, komercialist. Skia 
-liSčna 3. 

Panoga ölo": Izvoz: 
Panoga 614: Uvoz: 
za vse območje LRS Jug Rihard, pri Glavni upravi za 

izvoz in uvoz. za trgovinsko pod- 
ročje, 
Burgar Franc, pri Glavni upravi 
za izvoz in uvoz, za finančno 
področje, 
Berlič Šime, pri Glavni upravi 
za uvoz in izvoz, za industrijsko 
in finan; *o področje. 

Panoga 618: Gostinstvo: 
za okraje Ljublianti. Kamnik, Kranj, Jesenice in Ra 
dovljica, in sicer za komercialno poslovanje v go- 
stinstvu: 

Vodopivec Vida, referent pri 
upravi za turizem in gostinstvo, 
Ljubljana, 
Kenda Janez, ravnatelj, hotela 
>Jelovica« na Bledu, 
Renko Stane, ravnatelj hotela 
.*Slon«, Ljubljana; 

za iste okraje, toda za pravno-organizacijske zadeve 
v gostinstvu: 

dr. Dolinsek Franjo, pravni re- 
ferent pri Glavni direkciji za go 
stinstvo LRS, Ljubljana, 

dr. Kersnik Aleš, pom. direktor- 
ja Združenja gostinskih obratov 
MLO, Ljubljana, 

Skubic Saša, referent za investi- 
cije pri Glavni direkciji za go- 
stinstvo v Ljubljani; 

za okraje Novo mesto, Grosuplje, Kočevje, Trebnje, 
Krško in Črnomelj, in sicer za komercialno poslovanje 
in za pravno-organizacijske zadeve v gostinstvu: 

Šetinc Erna, šef uprave za turi- 
zem in gostinstvo pri OLO. Novo 
mesto; 

za okraje Celje, Slovenj Gradec, Šoštanj. Trbovlje in 
Poljčane, in sicer za komercialno poslovanje in pravno 
organizacijske zadeve v gostinstvu: 

Peršin Jelo, direktor Združenja 
<trž. gostinskih podjetij v Celju: 

za okraje Maribor, Radgona, Ljutomer, Dol. Lendava. 
•••••• Sobota in Ptuj, in sicer za komercialno poslo- 
vanje in pravno-organizacijske zadeve v gostinstvu: 

Guštin Julij, komercialni direk- 
tor. Maribor, Slomškova 18; 

za okraje Postojna. Gorica, Tolmin. Idrija, Ilirska Bj 
strica, Sežana, in sicer za komercialno poslovanje in 
pravno-organizacijske zadeve v gostinstvu: 

Didič Ivo, ravnatelj Združenja 
203tinskih podjetij v Idriji. 

Panoga 619: Turizem: 

za okraje Ljubljana. Kamnik, Kranj. Jesenice in Ra- 
dovljica, in sicer za   se panoge turistične delavnosti: 

ing. Hugo Weiss, šef uprave za 
turizem pri Svetu za blagovni 
promet LRS, Ljubljana, 

Sotler Jožko, referent za turizem 
pri upravi za turizem in gostin 
etvo v Ljubljani pri Svetu za bla- 
govni promet LRS. 

Hrovat Ivan, poverjenik za tu- 
rizem pri OLO Radovljica; - 

za okraje Novo mesto. Grosuplje, Kočevje, Trebnje. 
Krško in Črnomelj, in sicer za vse panoge turistične 
delavnosti: 

Andrijanič Boris, predsednik tu- 
rističnega društva v Novem me- 
stu; 

za okraje Celje, Slovenj Gradec, Šoštanj, Trbovlje in 
Poljčane, in sicer za vse panoge turistične delavnosti: 

Orel Tine, profesor in predsed 
nik turističnega društva v Celju; 

za okraje Maribor, Radgona, Ljutomer, Dol. Lendava, 
Murska Sobota in Ptuj, za vse panoge turistične delav- 
nosti: 

Weie» Herman, poverjenik za 
turizem pri MLO v Mariboru; 
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za okraje Postojna, Gorica, Tolmin, Idrija, Ilirska Bi- 
strica in Sežana, za vse panoge turistične delavnosti: 

Cfcklin Franc, pom. poverjeništva 
za turizem pri OLO v Tolminu. 

Panoga vodnega gospodarstva: 
za vse območje LRS: ing. Kregar Vinko, pri Glavni 

upravi za vodno gospodarstvo, 
za vodovode, kanalizacije, od- 
padne vode in mineralne vrelce, 

ing. Pupi? Karel, pri Glavni 
upravi za vodno gospodarstvo, 
za regulacije, splavarjenje, plav- 
ljenje in urejanje hudournikov, 

ing. Ostanek Alojzij, načelnik 
uprave hidrometeorološke službe 
Ljubljana, za hidrologijo in me- 
teorologije , 
ing. Bricelj Stane, direktor pod- 
jetja za melioracije V Ljubljani, 
za melioracije, 
ing. Kleindinst Matej, pri pod- 
jetju Hidroelektroprojekt, za 
hidroenergetiku. 

Št.  1447 
Ljubljana, dne 22. decembra 1951. 

Predsednik 
Državne arbitraže pri vladi LRS: 

Jernej Stante 1. r. 

Organi   državne uprave  LRS 

Za naročitev obrazcev je treba poslati spremni 
dopis ali naročilnico na četrt pole papirja z navedbo 
števila legitimacij P-30, P-31 in P-15 in skupnega 
zneska, priložiti čekovni odrezek poštne položnico 
(priznanice) o vplačilu gotovine in predpisani seznam 
v dvojniku po 5. točki objavljenih navodil. Seznam 
mora imeti isto delovno številko kakor spremni dopis, 
žigosan mora biti z žigom urada in podpisan od vodje 
urada. Naročilnice ali seznami brez žiga, delovodne 
številke, podpisa vodje ali brez odrezka čekovne po- 
ložnice povzročajo nepotrebno dopisovanje in zamude.- 

Ekonomat železniške direkcije bo uradom razpo- 
slal po naročilnicah naročene legitimacije, da jih izpo- 
polnijo in nato pošljejo železniški direkciji (voznim 
olajšavam) v potrditev. Direkcija bo potrjevala legi- 
timacije samo za tiste delavce in uslužbence, ki »o 
imenoma našteti v seznamu. 

Pomanjkljivo izpolnjenih, radiranih ali poprav- 
ljenih legitimacij direkcija ne bo potrjevala, marveč 
se morajo tako pokvarjene legitimacije zamenjati z 
novimi; pristojbina se mora znova plačati, pokvarjena 
legitimacija pa vrniti. 

Dosedaj poslanih naročil' direkcija ne bo obrav- 
navala in tudi ne bo nanje odgovarjala, na kar opozar- 
jamo vse urade in ustanove, da ne bo nepotrebnih 
urgenc. Legitimacije bo direkcija postopoma razpo- 
šiljala, kakor jih bo prejela iz tiskarne, zato naj se 
naroča v prvi vrsti legitimacije za tiste, ki žele že v 
januarju potovati na dopust. 

Ljubljana, dne \. januarja 1952. 

Načelnik občega oddelka: 
Toporiš Ivan 1. r. 

3. 

Navodilo 

za naročanje legitimacij za 50*/» popust voznih cen 
na železnici 

K izdanim navodilom v Uradnem listu FLRJ, št. 
56 z dne 19. XII. 1951 pod št. 541, izdaja direkcija 
za železnice Ljubljana tale navodila: 

Da se pospeši delo pri izdaji legitimacij, je glavna 
direkcija jugoslovanskih železnic odredila, da morajo 
državni uradi in ustanove same i2dajati legitimacije za 
svoje osebje. 

Legitimacije •• prodajni obrazci in se prodaja 
obrazec P-30 po 30.— din, P-31 po 20— din in K-15 
po 10.— djn ter se naročajo za območje LRS pri 
ekonomatu železniške direkcije v Ljubljani proti pla- 
čilu vnaprej. Gotovina za legitimacije se mora naka- 
zovati na Ček. račun direkcije za železnice Ljubljana, 
finančni oddelek 604 54044-0, navesti je treba namen 
vplačila in delovno številko naročilnice. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

St. 57 z dne 26. decembra 1951: 

544. Ukaz o zai-:t<nem finansiranju potreb Federativne ljud- 
sko republike Jugoslavije v dobi januar—marec 1952. 

545. Uredba o postopku pri likvidaciji gospodarskih pod- 
jetij. 

54G. Pravilnik o plačevanju radijske naročnine. 

547. Odredba o dajanju pravice za izvozno in uvozne ter 
druge posle v mednarodnem prometu. 

548. Odredba o obvezni prodaji koruze, dotljeno kot plačilo 
v naravi za robkanje (robkalniška merica). 

549. Navodilo o finansiranju proračunskih ustanov, izplače- 
vanju stalnega dodatka za otroke in izdajanju indu- 
strijskih bonov do sprejetja proračunov za leto 1952. 

550. Navodilo k uredbi o spremembah in dopolnitvah 
taksnih tarif. 

551. Navodilo za izvajanje odredbe o dajanju pravice za 
izvozne in uvozne ter druge posle v mednarodnem 
prometu. 

552. Odločba o osnovnih cenah za surovine in polizd-elke. 

558. ( idlocba o formiranju prodajnih cen za suiovine in pol- 
izdelke. 
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554. Odločba o prodaji industrijskega blaga s popustom od 
24. do 81. decembra 1951. 

355. Odločba o rabatih za knjige, brošure, Časopise in čas- 
nike. 

556. Odločba o rabatih in individualnih maržah  za pod- 
jetja, ki trgujejo z nafto in naftinih derivati. 

557. Odločba o rabatih za tobačne izdelke, cigaretni papir 
in vžigalice. 

558. Odločba o ratatu za sol. 

559. Odločba o cenah za zdravila. 

560. Odločba o spremembi tarif v železniškem prometu. 

561. Odločba o spremembi tarif v rečnem prometu. 

562. Odločba o spremembi tarif v pomorskem prometu. 

563. Odločba o spremembi poštne, telegrafsko in telefonske 
tarife 

564. ouočba o potnih olajšavah delavcev in uslužbencev 
družbenih organizacij. 

•65. Odločba o skupnem sklepanju kupnih in prodajnih po- 
godb za surove kože za leto 1952. 

566. Odločba o odobritvi ustanovitve in dela Zvezi arhitek- 
tov Jugoslavije. 

567. Odločba o bonih trgovine po vezanih cenah, ki jih do- 
bijo kmečke delovne zadruge za kmetijsko pridelke, 
oddane po odkupnem planu. 

568. Odločba o podaljšanju frankaturne veljavnosti redne 
poštne frankovne znamke za 8 dinarjev 8 partizan- 
skim motivom. 

Popravek uredi e o izravnavi posebnih predpisov o prekr- 
ških v uredbah ir drugih predpisih vlade FLRJ in 
njenih organov z določbami temeljnega zakona o pre- 
krških. 

Popravek pravilnika o pripravniški službi, strokovnih izpi- 
tih in tečajih za uslužbence prosvetno-zdravstvene 
stroke. 

Št. 58 z dne 30. decembra 1951: 

569. Zakon o planskem upravljanju v narodnem gospodar- 
stvu. 

570. Zakon o proračunih. 

571. Odločba o okrepitvi paritete dinarja. 

572. Navodilo o načinu preračunavanja materialnih vred- 
nosti na nove cene. 

573. Navodilo o plačevanju kmetijskih strokovnjakov 
(agronomov in kmetijskih tehnikov), zaposlenih pri 
kmetijskih delovnih zadrugah. 

iiri.-•• >Uradni l!et LRS<. — Direktor • odgovorni urednik: dr. Raslko Močnik — tiska t.skarna >Toneta Tomšiča« — ved » 
Ljubljani. — Naročnina: letno 540 dto. — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 dia več, po 
ooàti 8 din reč. — Uredaiitve ia upmv»; Ljubljana, Gajeva ulica 5, poätni predal 336. — Telefon uprave: 55-79. — Cekovn- 

»Sun: 601-90180-0 
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 14. januarja 1952 Številka 2 
VSEBINA 

4. Ukaz o razpustu krajevnega ljudskega odbora Sava v okraju 
Ljubljana   okolica. 

.5. Uredba o izbrisu zastavno pravice za »lare terjatve. 

C. Uredba o prepovedi snemanja in skiciranja nekaterb ob- 
jektov. 

7. Uredba o ukinitvi Glavne direkcije državnih trgovekiJi pod- 
jetij LRS. 

PlSzidij Ljudske skupščine LRS 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
in 50. člena splošnega zakona o ljudskih odborih iz- 
daja Prezid i j Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o razpustu krajevnega ljudskega odbora Sava v okraju 

Ljubljana okolica 

Krajevni ljudski odbor Sava v okraju Ljubljana 
okolica se razpusti, ker je njegovo delo v očitnem na- 
sprotju z ustavo in z zakoni. 

Do izvolitve novega ljudskega odbora •• imenuje 
tale začasni izvršilni odbor: 

Kolar Janez, Sava, 
Peterka Franc, Log, 
Kosmač Stane, Sava, 
J u v a n Franc, Lese, 

J u ž n i k Alojz, Sava, 

Erjavec Martin, Cirkuse, 

Pregrad Jože, Sava. 
Glede na odlok Ljudske skupščine LR Slovenijo 

z dne 14. decembra 1951 o podaljšanju poslovanja 
krajevnih ljudskih odborov se odreja, da se novi ljud- 
ski odbor izvoli z volitvami, ki jih predvideva ta odlok. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica izvrši ta 
ukaz. 

Ta ukaz velja od dneva objave v ^Uradnem listu 
LRSr. 

U št. 53 
Ljubljana, dne 14. januarja 1952. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. •    Josip Vidmar 1. r. 

Vlada Ljudske republike Slovenije 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vlade 
LRS za izdajanje uredb na področju narodnega gospo- 
darstvi izdaja vlada LRS po predlogu ministra za pra- 
vosodje LRS 

uredbo 
o izbrisu zastavne pravice za stare terjatve 

1. člen 
Zato, da se spravi stanje zemljiških knjig v sklad 

z dejanskim stanjem in da se razbremenijo sodišča ne- 
potrebnega dela v zvezi z zastavnimi pravicami, ki de- 
jansko ne obstajajo, se izbrišejo uradoma v zemljiških 
knjigah na ozemlju Ljudske republike Slovenije za- 
stavne pravice za stare terjatve po določbah nasled- 
njih členov. 

2. člen 
V zemljiških knjigah se po uradni dolžnosti vknji- 

ži izbris zastavne pravice za vse terjatve, za katere 
je bila zastavna pravica vknjižena do 31. decembra 
1920. 

3. člen 

V zemljiških knjigah se po uradni dolžnosti vknji- 
4 izbris zastavne pravice za vse tiste terjatve, za ka- 
ter': je bila zastavna pravica vknjižena v času od 1. 
januarja 1921 do 8. maja 1945. če današnji znesek . 
zemljiškoknjižne zavarovane terjatve brez upoštevanja 
postranskih obveznosti, obračunan po veljavnih pred- 
pisih, ne presega vrednosti 1000 dinarjev. 

4. člen 

Določbe 1. in 2. člena te uredbe ne veljajo za tiste 
terjatve, za katere upniki do 30. junija 1952 sporoče 
pristojnemu okrajnemu sodišču, da ne privolijo v iz- 
bris zastavne pravice. Navesti morajo pri tem 
številko zemljiškoknjižnega vložka, pri katerem je ter- 
jatev zastavnopravno zavarovana, katastrsko občino, 
ime dolžnika (zemljiškoknjižnega lastnika) in znesek 
terjatve. 

5. člen 
Zemljiškoknjižna sodišča začnejo izvajati določbo 

1. in 2. člena te uredbe s 1. julijem 1952. Delo se mora 
opraviti do 31. marca 1953. 
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6. člen 
Odločbe o izbrisu zastavne pravice po 2. in 3. čle- 

nu te uredbe se strankam ne vročajo, morajo se pa 
razglasiti na uradni deski sodišča. 

Rok za pritožbo zoper odločbo o izbrisu zastavne 
pravice po tej uredbi teče od dneva razglasitve na 
uradni deski sodišča. 

7. člen 
Izbris zastavne pravice ne vpliva na obstoj ter- 

jatve. 
8. člen 

Minister za pravosodje je pooblaščen, da izda po 
potrebi natančnejše predpise za izvajanje te uredbe. 

9. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
Št. II—1375/1—51 
Ljubljana, dne 14. januarja 1952. 

Minister 
za pravosodje LRS: Predsednik vlade LRS: 
Dr. lloli Modic 1. r. Miha Marinko 1. r. 

6. 
Na podlagi drugega odstavka 19. točke 44. člena 

ustave Ljudske republike Slovenije izdaja vlada LRS 
po predlogu ministra 74 notranje zadeve LRS tole 

uredbo 
0 prepovedi snemanja in skiciranja nekaterih objektov 

1. člen 
Prepovedano je enemanje z mehaničnimi sredstvi 

(fotografiranje, filmanje itd.) in skiciranje vojaških ob- 
jektov vseh vrst, objektov in ozemlja v obmejni coni 
in drugih, v tej uredbi navedenih objektov. 

2. člen      , 
Kot vojaški objekti, katerih snemanje aH skicira- 

nje je prepovedano, se štejejo vsi objekti, ki jih straži 
vojaška straža. 

3. člen 
V coni vzdolž suhozemske državne meje, ki jo 

določi minister za notranje zadeve LRS, je prepove- 
dano snemanje ali skiciranje katerih koli objektov in 
ozemlja brez dovoljenja, pristojnega državnega organa. 

4. člen 
Prepovedano je brez dovoljenja pristojnega držav- 

nega organa snemati ali skicirati vojaške industrijske 
objekte, aerodrome in njihove naprave, železniške na- 
prave, mostove, nasipe, predore in zaseke, hidrocen- 
trale in vodne jezove z njihovo neposredno okolico, 
rudniške naprave vseh vrst ter industrijske naprave, 
ki *o važne za narodno obrambo. 

6. člen 
Posamezni predeli ali objekti iz 3. člena in posa- 

mezni objekti iz 4. Člena te uredbe, razen vojaških 
objektov, se smejo snemati ali skicirati z dovoljenjem 
poverjeništva za notranje zadeve okrajnega ljudskega 

odbora, na čigar območju ti predeli oziroma objekti 
ležijo. 

Snemanje predelov ali objektov iz prejšnjega od- 
stavka z namenom, da se slike objavijo ali javno pri- 
kazujejo ali razstavijo, je dopustno samo z dovoljenjem 
ministrstva za notranje zadeve LRS. 

6. člen 
Kolikor prekršitve te uredbe niso kaznive po ka- 

zenskem zakoniku, se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo do 10.000 din: 

a) kdor snema ali skicira vojaški objekt iz 2. čle- 
na te uredbe; 

b) kdor snema ali skicira vojaški objekt ali pre- 
del iz 3. ali 4. člena te uredbe brez dovoljenja držav- 
nega organa, pristojnega po 5. členu te uredbe. 

Proti storilcu prekrška se izreče kot varstveni 
ukrep tudi odvzem posnetkov oziroma skic objektov, 
katerih snemanje oziroma skiciranje je prepovedano. 

7. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
Št. II 46/1-52 
Ljubljana, dne 14. januarja 1952. 

Minister 
za notranje zadeve LRS:        Predsednik vlade LRS: 

Boris Kraigher 1. r. Miha Marinko 1. r. 

Na podlagi 2. odstavka 78. člena ustave LRS iz- 
daja vlada LRS po predlogu Sveta vlade LRS za bla- 
govni promet 

uredbo 
o ukinitvi (ilavno direkcije državnih trgovskih 

podjetij LRS 
1. člen 

Glavna direkcija državnih trgovskih podjetij LRS, 
ki je bila ustanovljena pri Ministrstvu za trgovino in 
preskrbo LRS 7. uredbo vlade LRS z dne 11. marca 
1949, št. S—zak 188 (Uradni list LRS, št. 9—46/49). 
se ukine. 

2. člen 
Likvidacijo ukinjene Glavne direkcije izvedejo 

likvidatorji, ki jih imenuje predsednik Sveta vlade 
LRS za blagovni promet. 

3. člen 
S premoženjem ukinjene Glavne direkcije, ki pre- 

ostane po zaključeni likvidaciji, razpolaga Svet vlade 
LRS za blagovni promet v sporazumu z ministrom za 
finance LRS. 

4. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«-. 
Št. II 1273/1-51 
Ljubljana, dne 14. januarja 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za bla- 

•   govni promet: Predsednik vlade LRS: 
Albert Jakopič 1. r. Miha Marinko 1. r. 

Udaja »Uradni let LRS<. — Direktor to odgovorni  urednik: dr. Rastko Močnik — tiska Hekerna >Toneta Tomš'*a< -  vel » 
LJubljan'. — Naročnina: letno 540 đ'n.    —  Posamezna  aterina: ft din  do S strani,  vsake nadaljnje  4  strani 4 din več, po 
DOâti 8 dm •••. — Uredništvo in uprava: Ljubljana, Gajeva  »lica -\ poStir predal 33fi. _ Telefon uprave: 55 79.-. feknvri 

račun: 601-90180-0 
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Priloga k 2. kosu z dne 14. januarja 1952 Letnik IX St. 2 

Razglasi  in  objave 

Vsem naročnikom sporočamo, da bo ostala naročnina za 
leto 1952 zaenkrat neizpremenjena, to se pravi, da bo znašala 

ZA CELO LETO 540.— DIN. 

Da se izognemo nepotrebnemu pisanju in opominjevanju 
bomo 20. januarja 1952 ustavili nadaljnje pošiljanje lista 
vsem, ki ne bodo imeli plačane celoletne naročnine vnaprej. 

...To VP1»«1» bomo šteli kot akontacijo, če bo naročnina 
nižja od akontacije, se bo razlika priznala v korist naroč- 
nika, če pa bo višja, bodo naročniki dolžni, da vplačajo razliko 
najpoznf^ do konca marca 1952. 

Prosimo naročnike, naj plačajo znesek 540.— din za 
leto 1952 čimprej, ker bo med letom sprejemanje novih 
naročnikov omejeno. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS«. 
************** 

Register 
gospodarskih podjetij 

Pri   vsaki   registraciji   ic   sedež   podjetja 
označen » besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali izbrisa pa  v datumu 

Vpisi 
70. 

Besedilo: »Sloveni ja-lmpex«, trgovska 
agentura za izvoz in uvoz (Ljubljana). 

Poslovni predmet: Trgovanje doma in 
v tujin« s stroji, orodjem, tehničnim in 
elektrotehničnim materialom, kovinskimi 
izdelki, metalurškima, kemičnimi, usnjar- 
skimi   in  tekstilnimi]   proizvodi. 

Podjetje je nastalo po odločbi Gospo- 
darskega sveta vlade LRS z dnp 8. XIl. 
1951, z zaružitvijo pod jet j »Slovenija- 
Export« v Ljubljani in »Tetino-Impexa«, 
v Ljubljani. 

Operativni upravni voditelj: Svet za 
industrijo   vlade LRS. 

Za podjetje podpisujeta: 
Golob Roman, direktor, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja 
in Grašek Janko, glavni računovodja, k' 
sopodpisuje listine po 47. členu spi. za- 
kona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 28. decembra 1951. 

Št. 243—502—1951 71/ 

71. * 
Besedilo:  Tovarna usnja, Šoštanj, 

•  Fosk>vni  predmet:   Industrijsko  prede- 
icvanje^ surovih   kož   v   usnje,     jhnčna 
predelava usnja in usnjenih ìzdeikof. 

ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
ločba št   S-zak 383 z dno 21. XI. 1950. 

uperativnj upravn, voditelj: Glavna 
mreKoja  usnjarske industrije LRS. 

£a   podjetje  podpisujeta:   Stegnar   An- 
ti   i-, tor' samostojno, v obsegu zak. poohlastal   i„   pravi]   pod]ctja)  tcr   ppFar 

•vnran,   sef   gowpodareko-raôunekega   sek- 

torja, ki eopodpieuje lietsoe po 47. členu 
spi.   zakona o  drž.  gosp.   podjetjih. 

Ministrstvo za Hnance LRS,  Ljubljana 
dne 19. decembra 1951. 

St. 243 368/1—1951 65 

72. 
Besedilo: Remontno podjetje »Gradnje«, 

KLO  2irj. 
Poslovni predmet: Nove gradnje, po- 

pravljanje in obnavljanje stanovanjskih 
in gospodarskih zgradb na deželi, proiz- 
vodnja potrebnega gramoza. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Ziri, odločba št. 
962/50 z dne 19.  VI. 1950. 

Za  podjetje  podpisujejo: 
Velikonja   Gabrijel,   upravnik,   Kosmač 

Rado,   predsednik KLO  Žiri   in   Bačnar 
Franc, šef knjigovodskega centra KLO Zi- 
ri, ve  po zakonitih pooblastilih. 
OLO Kranj okolica, poverj. za finance 

dne 17. decembra 1951. 
Št. H—1094/2—50 11952 

73. 
Besedilo:   Mestna  čevljarna,  Litija  (št. 

86). 
Poslovni predmet: Vsa dela te široke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj: KLO Litija, odločba št. 1122/1— 
1951. 

Za podjetje podpisujeta: 
Dolžan Ivan, upravnik, samostojno, v 

smislu pravil in Kolšek Marjan, računo- 
vodja, skupaj z upravnikom vse l/etine 
po 47. členu spi. zakona o drž. gosp. 
podjetjih. 

St. 1200/132 12158 
Besedilo: Mestna opekarna. Litija (Breg 

pri Litiji 14). 
Poslovni   predmet:   Izdelovanje  opeke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj: KLO Litija, odločba St. 1128 z one 
IG. XI. 1951. 

Za podjetje podpihujejo: 
Janežič Ivan> upravnik, samostojno, v 

smislu pravil poajetja; Trampui Franc 
knjigovodja, skupaj z upravnikom vee 
I etine po 47 členu epi. zakona o drž. 
gosp. podjetjih, in Peterka Jože. namest- 
nik upravnika, v istem obsegu, v njegovi 
odsotnosti. 

St. 1200/141 12159 
Besedilo: Krajevno podjetje »Mestni 

kino L4ija« (Gradée 74 pri Litij. I 
Poslovni predmet: Predvajanje kino- 

predstav. 
Ustanovitelj in operativni upiavn, vo- 

ditelj: KLO Litija, odločba št. 1124 z dne 
17. XI. 1951. 

Za   podjetje  podpisujeta: 
Jenko Franc, upravnik, samostojno v 

smislu pravil podjetja in Turnšek Danica, 
računovodja, listine po 47 členu epi. za- 
kona o drž. gosp. podjetjih. 

St   1200/140 12160 
Besedilo: Krajevno podjetje »Meslno 

kovinsko prevozno podjetje«, Litija (Gra- 
dec pri  Litiji 85). 

Poslovni predmet: Ključavničarsko-me- 
naniöne  storitve in  prevoz.1 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj: KLO Lilija odločba št; 1124/1-1951 
z dne 17. XI. 1951 

Za   podjetje  podpisujeta: 
Švarc Jože, upravnik, samostojno, v 

smislu pravil podjetja in Groznik Ivanka, 
računovodja, skupaj z upravnikom vse 
listine Po 47. členu epi. zakona o drž. 
gosp. podjetjih. 

St. 1200/139 12161 
Besedilo: Mestn» krej'čnka in Srralniea, 

Litija  (Gradec pri Litiji 85). 
Poslovni predmet: Izdelava moških • 

ženskih oblačil 
Ustanovitelj  in operativu;  upravni  vo- 

ditelj: KLO Litija, odločba št. 1121 z dne 
16.  XI. 1951. 

. Za podjetje podpisujeta: 
Smrdelj Ivan. upravnik, samostojno, v 

smislu pravil podjetja, in Kolšek Marjan, 
računovodja, ekupaj z upravnikom lieline 
po 47. členu spi. zakona o dri. goep. 
podjetjih. 

Št.   1200/136 12162 
Besedilo: Mestni brivsko-frizertki salon, 

Litija   (Gradec pni Litiji  78). 
Poslovni predmet: Brivsko-frizerske 

storitve. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj: KLO Litija, odločba M. 1125/1— 
1931 z dne 17. XI. 1951. 

Za  podjetje  podpisujejo: 
Zrimšek Rudolf, upravnik, samostojno, 

v smislu pravil podjetja; Merčun Janez, 
namestnik upravnika, v istem obsegu, v 
njegovi odsotnosti in P'lkelj Milena, raču- 
novodja, poleg upravnika listine po 47. 
členu spi, zakona o drž. gosp. podjetiih. 

St.   1200/134 12166 
Besedilo: M«stno remontno podjetje, 

Litija (Gradec pri Li•ji 85) 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj: KLO Litija, odločba št 1130/1 — 
1951  z dne 17. XT.  1951. 

Za  podjetje  podpisujejo: 
Ribič Franc, upravnik, samostojno. ? 

smislu pravil podjetja; Tavfar Janez, na- 
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mestnik upravnika, v istem obsegu, v 
njegovi odsotnost', in Trampuž Franc-, 
računovodja, skupaj z upravnikom ozir 
namestnikom Istine po 47. členu sip). 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Št. 1200/137 12163 
Besedilo: Mestno splošno mizarstvo, 

Litija  (Gradec pri  Litiji). 
Poslovni predmet: Izdelovanje stavbe- 

nega in  pohištvenega m i žaret va. 
Ustanovitelj in operativni upravni vodi- 

telj: KLO Litija, odločba št. 1126/1—1051 
z dne  17   XI.  1951. 

Za  podjetje podpisujejo: 
Sktisek Edvard upravnik potijo!ja. sa- 

mostojno v smislu |>ravil podjetja: M 'l<mi 
Marjan, namestnik upravnika, v u<cin ob- 
segu, v njegovi odsotnosti in Pikelj Mile- 
na, računovodja. listne po 47. členu spi. 
zakona o drž. gosp.  podjetjih. 

Št.   1200/130 12101 
Besedilo:   Mestna  ekonomija,  Lilija. 
Poslovni predmet: Pridobivanje in pro- 

dala   poljskih   pridelkov. 
Ustanovitelj ''• operativni upravni vo- 

ditelj: KLO Lutija, odločba St. 1110/1 — 
1951   z dne 17- XL  WH. 

Za  podjetje  podp:sujeio: 
Kodertnan Franc, upravnik, sairt'.slojuo. 

v smslu pravil podjetja Drnovšek Ivan, 
namestnik upravnika, v istem obsegu, v 
njegovi odsotnosti, in Turnšek Danica, 
računovodja, listne po 47. členu spi. za- 
kone  o drž. gesp.  podjetjih. 

Št. 1200/135 12105 
Besedilo: Mestna mesarija in prekajc. 

valnira. Litija (št   24) 
Poslovni predmet: Nakup in klanje ži- 

vine, prodaja   mesa  m   mesnih  izdelkov. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Litija, odločba št. 
1125/1—1951 z dne 17. XI. 1951. 

Za   podjetje  podpisujejo: 
Mulh Franc, iipravniik, samostojno, v 

eniislu pravi podjetja; Drnovšek Franc, 
namestnik upravnika, v istem obsegu, v 
njegovi odsotnosti, in Pokl.šek Frančiška, 
računovodja, ekupaj z upravnikom listino 
po 47. členu epi. zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

St.   1200/133 12107 
Befodilo; Mestna pekarija. Litija (SI- 

106). 
Poslovni predmet: Peka in prodaja 

kruha. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj: KLO Litija, odločba SI. 1129/1 — 
1951   z dne 17   XI. 1951. 

Za  podjetje  podpisujpjo: 
Gradišek ffinko. upravnik, samostojno, 

v smislu pravil podjetja; Potokar Franc, 
namestnik upravnika, v istem obsegu, v 
njegovi odsotnosti, in Pukelšek Frančiška, 
računovodja, skupaj z upravnikom oz/r. 
namestnikom Instine po 47. členu spi. za- 
ktrna o drž  gosp. podjetjih. 

U.  1200/130 12108 
OLO Ljubljana okolica, poverj. za finance 

dno 24. decembra 1951. 

* 
74. 

Insedilo: Krajevno podjetje »Mestna rc- 
«tai racija  Litija«  (Gradec  pri   Litiji  85). 

Poslovni  predmet: Vsa dela  te stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj: KLO Litija, odločba št. 1123/1— 
1951. 

Za   podjetje   podpisujejo: 
Drnovšek Ivan, »pravnik, samostojno. 

T smislu pravil podjetja; Lepkovsek Ani- 
ta, namestnik upravnika, v hipni obsegu 
Hx njegovi odsotnosti ter Pretnar Angel- 

ca,  računovodja   l.fetiiie po 47. členu epi. 
zakona o drž. gosp   podjetjih. 
0L0 Ljubljana okolica, poverj. za finance 

dne  21.  decembra   1951. 
rit.   1200/131 12169 

Besedilo:  Krajevna pekama, Si. Tomaž 
(Zagorje 1), 

Poslovni predmet: Peka kruha »n peci- 
va. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
clitelj  podjetja:  KLO Sv. Tomaž. 

Za pod jet ie podpisujeta v obsegu do- 
ločb 38 člena spi. zakona o drž. gosp 
podietjih   in  pravil  podjetja: 

Luci   Frdenk,   poelnvodia   in   Brumen 
Gabrijel,  Un j grtvodja. 
OLO  Ljutomer,   po»crjcnistvo z:»  finance 

dne   I*,  dereiuhia   1951. 
Št.   1312/51 12013 

+ 
7«. 

Besedilo: Mestno cripti ii^ko podjetje 
»Obrat  gostilna   Kl-sart,    Murska  Sobota. 

Poslovni predmet: Priprava toplih m 
mrzlih jedil, točenje alkoholnih • brez- 
alkoholnih pij.-.č (ei vr-e gOi-t.ns.ke storit- 
ve. 

Ustanovitelj in oprialivm ii|)iavni vo- 
ditelj  podjetja:  MLO   Murska Sobota. 

Za   podjele podpisnic: 
Flièir Liza, ravnatelj, v odsotnost* pa 

Franko Jolanka. računovodja mestnih go- 
stinskih podjetij, oba po zakonitih poob- 
lastilih. 
OLO .Murska Sobota, poverj. Za finance 

dno   13.   avgusta   1951 
Št. 9.820/51 7980 

77. 
Besedilo: Mestna  pekarna, Pogojna. 
Poslovni piedmet: Peka in prodaja kru- 

ha  ter peciva. 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO  Postojna. 
Operativni upravni vod'telj: MLO Po- 

stojna, poverjeništvo za trgovino in go- 
stinstvo. 

Za podjetje podpisuje: 
Turk Pepi, upravnik za pravne zadeve 

samostojno, v finančnih zadevah pa sku- 
paj z njim Hladnik Jože. knjigovodja. V 
odsotnosti upravnika podpisuje poverje- 
nik za trgovino in gostinstvo MLO Po- 
stojna, Dolenc  Vid. 
OLO Postojna, poverjeništvo za finanre 

dne  7.   maja   1951. 
Št.   583/1 4705 

Besedilo: Združenje državnih gostin- 
skih podjetij, skrajšano Gostinsko zdru- 
ženje. Bled. 

Poslovni predmet: Nakup in nabava 
predmetov za potrebe gostinstva, njih 
razdeljevanje na podjetja in obrate, evi- 
denčna služba ter nadzor poslovne orga- 
nizacijo podjetij — članov združenja. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Bled. 

Obrati: Ekonomija ua Bledu in Skladi- 
šče rib in rakov v Mojstrani. 

Za podjetje podpisujejo: 
Poč Mirko, ravnatelj, Kenda Lidija, 

knjigovodja, in Konic Jože.  računovodja. 

OLO Radovljica, poverjeništvo za finance 
dne 30. avgusta 1931. 

Št. XI—372/2-51 S643 

Sprememb e 
79. 

Besedilo:    Trgovina  državnih   posestev 
Sfo»enijc.  Kranj. 

Izbriše se  Kink Terezija m  vpise 
Brezar  Marija,  glavni   računovodja,   ki 

^opodpisuje listino po 47. členu spi. zako- 
na o diž. gosp. podjetjih. 
Ministravo  za  finance   LRS,   Ljubljana 

dne 23. decembra 1951. 
Št. 243-260/2—1951 69 

80. 
Besedilo: Krsta» racija, kavama in bar 

>pri   Mlinarje»cm  Janezu«, Teharje   (Te- 
har|e 8) 

Izbrišejo se Rančigaj Ivan, Bernard Al- 
bin ili Zelezn k  Vinko ter vpišeta: 

Verderber Albin, upmvmk in Benjamin 
Cene, knjigovodja, ki podp.su lela SHITIO- 
slojno. v obsegu zaken tih pooblastil in 
pravil podjetja. 

OLO Olje okolica, poverj, za finauco 
dne 27.  novembra 1951 

št   923/1951 11130 
• 

81. 
Besedilo: Iteinontno podjetje KLO Š'. 

Jurij  pri Celju. 
Podjetje je z odločbo KLO SI Jurij pri 

Celju, št 1110/1951 z dne 23 Vili 1951 
prešlo 3. XII.   1951   v  likvidacijo. 

1/briše se Bronce Florjan. 
Za podjetje v likvidaciji podpisujeta: 
Krnel Jože. poverjenik za komunalno 

zadeve in Sisinger Franc, uslužbenec 
Št   2379/1951 11443 

Besedilo: Uprava javne mostne tehtnice 
KLO Št. Jurij pri Celju. 

Izbriše se Blaj Vinko in vpiše 
Cmok Drago, upravnik, ki podp;suje 

samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podieljn 

Št. 2309/1951 •8»5 

Besedilo: Uprava »<>douula, KLO Št. 
Jurij pri Celju. 

Izbriše se Blaj Vinko m »piše 
Cmok Drago, upravu k ki podpisuje •- 

nirstojno. v obsegu zakonitih pooblastil m 
pravil  podjetja. 

Št. 230-1/1951 11S4G 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 5.  decembra  1951. 

• 
82. 

Besedil": Čevljarska delavnica KLO Št 
Jurij  pri Celju. 

Podjetje |P T. odločbo KLO št. Jurij pri ' 
Celju, št. 1439/1951 z dne 23. VIII. 1951 
prešlo  v  likvidacijo. 

Izbrišeta sp Brence Florijan in dr. Do- 
bovižek Rudolf. 

Za  podjetje v likvidaciji podpisujeta: 
Kine] Jože, poverjenik za komunalno 

zmdeve in Sisinger Franc, uslužbenec. 
OLO Celjo okolica, poverj. za finance 

dne 0.  decembra  1951. 
Št. 2413/1951 11841 

S3. 
Besedilo: Okrajna lekarna (Idrija). 
Izbriše se Kavo« Stana in vpi'še 
Mr. Vrhnjak Zofija, upravnica. 

et, 3261/X-1951 13106 
, Besedilo:   Okrajno   gradbeno   podjetjo 

»Zidgrad<   (Idrija). 
Vpdšela se: 
Djokov Trajko, direktor, in Rupnik Ro- 

v, knjigovodja, ki podpisujeta skupaj. 
&t. 3134/1-1951 12101 

OLO Idrija, poverjeništvo za finance 
dne 20. decembra 1951. 
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St. 515/4—51 12• 
Po sklepu delavskega evela oziroma 

upravnega odbora Splošnega gradbenega 
podjetja >P'.onii\-, Novo mesto, «ta prešli 
ekonomiji v Novem mestu in Kočeviu z 
31. XII. 1951 v likvjdariio Priglas iveni 
rak: do 31. I. 1052. 

Splošno  gradbeno   nnijjffjo 
»Pionir«, Noro IIIPMO 

11Ô7.S 
Potrošniški' zadruge v Vrtanju, v Frnn- 

kolovem, v Št. Juriju pri Celju, v Ponik- 
vah pri Celju, v St. Lovrencu pri Pre- 
boldu, na Vranskem in v Petrovčalt so 
prešle v likvidacijo. Priglastitveni rok za 
vse je:  15 da' od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicujeio 

Arlif Leopold. Za\rh 18. Dobrna pri 
Celpi,   delovno  kniižro. 192 

Avsec Anira. Ljubljana, osebno izkazni- 
co, rog. Št. 75620/51, ser. št. 0097930, iz- 
dano v Ljubljani 341 

Ban Antonija, roj. 8. X, 1933, Stari 
grad. p. Videm ob Savi, osebno izkaznico. 
ser. šl F—385884, reg. št. 41574. izdano 
v Krškem. 12112 

Barič Ivan, Ljubljana, osebno izkaznico, 
reg. št. 8509, ser. .št. 101789, izdano v 
Prelogu. •Hrvatska. 345 

__ Bclorič Kasta, Ljubljana, vojaško knji- 
žiro, izdano v Beogradu. 175 

Benedik Jože, Lava 3 pri Celju, oseb- 
no_Jabaznico, reg. št. 15237, eer. št. 
G05543. '        202 

Bernik Ivanka, Idrija,, Prešernova 14, 
osebno izkaznico, eer. št. 0533183. reg. štl 
4373, izdano v Idriji. ' 424 

Blatnik Karel, Lokavec 36. Rimske To- 
plire, osebno izkaznico, reg. št. 18329, 
••• št. F—0(550253, jo vojaško knjižico. 

187 

Blažič   Franr,   Črngrob  2,   p. Zabnica, 
Oßpbno izkaznico, rea št. 39504, eer št 
9216714. izdano 5. III. 1951 pri OLO 
Kranj okolica. 230 

Bokovcc Albina, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, izdano v Ljubljani. 303 

Boltek Anton, Maribor, Železnica reka 
19, osebno izkaznico, reg. št. 33544, ser- 
št. 0029374, izdano v Mariboru 23. I. 
1951. 110 

Boltek Marija, Maribor, Zelezničarska 
19. osebno œkaznico, reg. št. 33545, «er. 
št. 0029375. izdano v Mariboru 23. I. 1951. 

120 
duha Janez. Ljubljana, osebno izkaz- 

P«o, reg. št. 100013/51, eer. št. 0805759 
in šofersko izkaznico, izdano v Ljubljani. 

333 
Oanïek Jožica, Sečovje 7 pri Celju, 

o^-brno izkaznàro št. 0670274 in delovno 
Knjižico št. 1633094. 191 

. er°ac lloža, Ljubljana, osebno izkaz- 
Pico, reg. H. 95207/51, ser. šl F—0117517, 
izdano v Ljubljani. 331 

, 9.4.1e   Aleksander,   Ljubljana,   delovno 
Mijraco. izdano v Ljubljani. 224 

."Jekšo Lazar, Ljubljana, osebno izkaz. 
P>co, reg. y. 37062/51, ser. št. 0059372. 
izdano v Ljubljani, 227 

Dolgan Jožef. Dolnji Ze-mon 20. II. Bi- 
strica, podporočnik, šofersko knjžico II. 
razreda štev. 9292, izdano 14. decembra 
1950 od voi pošlo št. 3450 v Slov. Bi- 
strici. 120G4 

Dramo Jože, More. Zel ozn i carske bara- 
ke, delovno knjižico. 180 

Droliež Alisela. Savije 76, osebno izkaz- 
nico, eer. št 552(5/51. reg. št. 0077836. iz- 
dano v Ljubljani 326 

Dukič Ljubi-ša, Marilwr. Nova vas, Ko- 
set-kega   42.   delovno   knjžico.   izdano   v 
Ljubljani  junija  1950. 129 

Fckonja Iva". Cerovce 44, p. Ivanjkov- 
ci, osebno izkaznico, eer. šl. F—0230093, 
reg. št. 5783, izdano 16. ••. 1950 v Lju- 
tomeru. 12133 

Fclzcr Marija, Celje, Delavska 29, 
osebno izkaznico, reg. št. 14961,' ser št. 
F—0605267. 177 

Fcrenček Peter. Kobilje 101, Dobrovnik. 
delovno knjižic« šl. 1250860,izdano v Dol. 
Lendav.. 12116 

Filipčič Lovrenc. Plani na 10 pri Rakeku, 
osebno izkaznico izdano v Postojni, in 
nakazilo za tekstil je, izdano od KZ Unec. 

10385 
Friščif Anica, Maribor, Pobreška 4, 

osebno izkaznico, reg. št. 16825. ser. št. 
0017740. izdano v Mariboru 28. XII. 1950. 

117 
(Jalik Marija, Ljubljana, osebno izkaz- 

nico, izdano v Ljubljani. 226 

Gospodarski svet. Glavna uprava za 
plan. Ljubljana, avtomobilsko vozno knji- 
ž.co za avto sOlvmpia^ S—925, št. mo- 
torja K 49—11334, št. sanje >01ylz<— 
9114S2 220 

Grobcliiik Ana, 2alec 22 Celje, delovno 
knjižico Št. 1619321. 190 

Haler Dominik, Celje. Plečnikova 14, 
šofersko knjižico št. 10. 183 

Hercog Anton. Celje, Cinkarniške ba- 
rake,  delovno knjižico. 178 

Hrastnik Alojz, Paka 43. Vitanje, 
osebno izkaznico, reg. št. 49355 eer. šl. 
F—06654(59 205 

Hroval Lado, Ljubljana, osebno in sin- 
dikalno izkaznico,  izdano  v Ljubljani. 

424 
HvaPf Franr, Kromberk, Nova Gorica, 

roj. 1897, osebno izkaznico, ser. številka 
6030639. reg. Št. 42914. 12038 

Jaazotnik Anton, Poljče 8, BraMovče, 
vojaško knjižico. 166 

Jereb Marija, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, izdano v Ljubljani. 307 

Jež Alojz, gozdar, roj 19. VI. 1933, 
zdaj v Dornberku, Gregorčičeva 16, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0264903,- reg. št. 193, 
uzdano v Slovenjem Gradcu. 442 

Jurlč Vlado, Jugopetrol, Zalog pri Ljub 
Ijani, osebno izkaznico in izkaznico KP št. 
352378, izdano v St. Petru na Krasu. 

337 
Jurca Marija. Rovte, osebno izkaznico, 

izdano v Uovtah. 450 
Kaucif Marija, Ljubljana, osebno Izkaz- 

nico, reg. št. 92152/51, ser. št. 01•62. 
izdano v Ljubljani 421 

Kcrkcz Katarina, Zj;. Kungota pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 43576, 
ser. št. 0197419, izdano v Mariboru 1.1951. 

121 
Kišurek Ivan, Ljubljana, delovno knji- 

žico št. 963, izdano v Beogradu. 343 

KlanjSck Jože, Ljubljana, vojaško knji- 
žico, izdano v Beogradu, partijsko knji- 
žco št. 309163 in potrdilo o odlikovanju, 
izdano v Ljubljani. 336 

Kligorij Hadži Ani,, Ljubljana, osebno 
izkaznico,  izdano v Ljubljani. 228 

Klos Marija, Maribor. Studenci, Ob iz- 
virkih C, osebno izkaznico, reg. št. 37532. 
ser. št. 37244, izdano v Mariboru 31. I. 
1951. 123 

Klos Nikola, Maribor. Studenci, Ob iz- 
virkih 6, osebmo izkaznico, reg. št. 37531, 
ser. Št. 37243 izdano v Mariboru 31 I. 
1951. 122 

• Kuoll Jožica, Kranj, Jezerska 9, osebno 
izkaznico, reg.  št. 529S, ser. šl. 0181608. 

294 
Koliližck Eva, Rakjčan. Prekmurje. roj. 

14. VIII. 1932, osebno izkaznico, reg. št. 
7217. ser šl. G—OOS8927. izdano v M. 
Soboti tn sindikalno izkaznico številka 
561871. 163 

Kocjan Drago, Ž*irie 1, P. Sežana, cvjd. 
tablico it. S—0OSO7 za molorno kolo 
znamke ^Bianchi«, št. molorja 42350.     50 

Konkolič Janez, Dolenci 14. Veliki Do- 
lenci, roj. 24. V. 1929, M. Sobota, delovno 
knjižico   izdano  v Murski  Soboti 1. 1918. 

12005 
Konkulič Kuluman. Hrašče pri Postojni, 

osebno   izkaznico,  izdano   v  Postojni 
229 

Kožuh Ivan, &kofja vas 32 pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. št. 43616 ser. šl. 
F—0610726. 199 

Krajevni ljudski odbor Ljubno na Go- 
renjskem, pečat male oblike 20 nun z 
besedilom: LRS — OLO Radovljica — 
KLO Ljubno. 96 

J     Kramar Franc.    Kočevje 240,    delovno 
knjižico, izdano v Kočevju. 12011 

Krašcvlc Ivanka, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico št. F—0060107. izdano v Ljublja- 
ni. 342 

KrcIt Stanislav, Puževoi 48, p. Bodonci, 
osebno izkaznico, reg. št. 11291, ser. št. 
G—0093001. izdano v M. Soboti.       11650 

Krumpak Franc, Zg. Hudinja 66 pri Ce- 
lju, osebno izkaznico, reg. št. 5245, ser. 
št.   0593977. 203 

Kvaternik Ivanka, Ljubljana, isrbno 
izkaznico, reg. št. 60080/51, ser. št. F— 
0082390, izdano v Ljubljani. 332 

Leskovšok Alojzija. Zg. Ložnica 29 pri 
Celju, osebno izkaznico, reg. št 334SO, 
ser. št. F—0653990. 204 

Lcskovšck Valter, Trnovlje 17 pri Ce- 
lju, osebno izkaznico, reg. št 43490, ser. 
št.  F—0640600. 198 

Lcvak Milena. Ljubljana, Šiška, osebno 
izkaznico, reg. št. 61104/51. ser. številka 
0083504, izdano v Ljubljani. 346 

Levar Majda rojena Vrviščar. Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. šl. 9112/50, ser št. 
0031422, izdano v Ljubljani. 335 

Maj'c Stefan, Gornja Slaveča 64, p, Ro- 
gašovci, delovno knjižfco. 12220 

Mall-Hočcvar Albina, Ljubljana, inva- 
lidsko osebno izkaznico št. 21386, izdano 
od   ZVZ  Ljubljana. 223 

Malnaršič Franc, Malenja vas 9, p. Pre- 
stranck, roj. 6. I. 1903. osebno izkaznico, 
eer. St.  F—0613666, rog. šl.  3350. 2 

Mandif Avrelija. Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. Št. 4171/50, w;r. št. 0026481, 
izdano  v   Ljubljani. 338 

Marciti? Ivan. Žabja vas 7, osebno iz- 
kaznico, eer. št. 0311761. 420 
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Maver Emil, Ljubljana, raaluritetno 
spričevalo, izdano v Kranju. 334 

Miklavc Karol. Rače 72 pri Mariborn, 
oeebno izkaznico, reg et. 4627, 6er et- 
0585237, «dano v Racah L 1951.     10812 

Miksa Franc, IMmerk 14, p. Sv. Leaart 
pri Vel. Nedelji, oeebno izkaznico, reg- 
st   23870   ser. št. 02667180. 291 

Mlakar Franc, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 70958/51. ser št. 00932G8. 
'zdano v Ljubljani 225 

Močnik Leopold, Cret 111. Celje, osebno 
izkaznico št. 6252. 197 

Modrijan Zdravko, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 42947/51. 6er. št. F— 
0065257, izdano v Ljubljani. k 222 

Motoh G'zela. Maribor, Melie. Heroja 
Saranoviča 10. delovno knjižico številka 
1485959, izdano v Mariboru 127 

Mravlak Gašper, Sp. Kapla 146, roj. 5- 
l ISSO, oeebno izkaznico, reg. št. 39690, 
ser. št. 0189100. 12115 

Muhič Jožel, Breznica 34. Podgorci, 
Ptuj, osebno izkaznico. 418 

N'ajdenlk Blaž. Zvodno 19 pri Celju, 
oeebno izkaznico, vojaško knjižico on po- 
trdilo o fetalni nesposobnosti za službova- 
nje v JA 182 

Xovak Angela. Ptuj, Rogoznica 42, roj. 
14. IV. 1929, osebno izkaznico, reg Št. 
48452, eer št. 0292689, izdano 4. IV. 
1951. 44 

Oražem Janez, Prigorie-a 9. p. Dolenja 
vas pri Ribnici, oeebno izkaznico, reg. 
št 5340, eer. št. 0551650, «dano v Kočev- 
ju 23- I. 1951. 104 

Pajk Kari, Celje, Cankarjeva 9, ovid. 
tablico za motorno kolo, št. S—02801. 

185 
Palčar Marija, Bošlanj, Ljubljana okoli- 

ca, dijaško izkaznico S la GT v Ljublja- 
ni 302 

Pandev Frančiška, šivilja, Guštanj 125, 
spričevalo o opravljenem zaključnem iz- 
pitu Št. 5 z dne 81. VII. 1950, telano od 
iipravitelj6tva šole za učence v gospodar- 
stvu rajnih strok v Guštanju. 12031 

Pavlic Anton, Novo mesto, Ljubljanska 
oeebno izkaznico, reg. §t.  14762, eer. št. 

419 
Pavlovič Jelena, Celje. Večna pot 1. 

oeebno iskaznico, reg. št. 12662. 206 
F-060506S. 184 

Pavšič Jože, Grgar pn Goricu, delovno 
knjižico, izdano od Megrada v Ljubljani 
!. 1947. 51 

Pelhan Janez, Ptuj, Ljutomerska 29, 
webno izkaznico, reg. št. 1134, eer. št- 
0243446, izdano v Ptuju 15. XII. 1950. 

10566 
Petrič Frančiška. Ljubljana, osebno iz- 

kaznico, reg. št. 58175/51, eer. št 0080485, 
iedano v Ljubljani. 344 

Plimen Simon, Brdtinje 54, p. GuStanj, 
roj. 16. IX. 1932, osebno izkaznico, reg. 
št. 7649, eer. št 0272359. 410 

Podgoršek Katl. Celje, Staoetova ulica 
3, delovno knjižico. 196 

Pogačnik Frldolin, Ljubljana, absoluto- 
ry, izdan 1   1922 od univerze v Ljubljani- 

425 
Pogačnik Matevž, Volčji potok 10, p. 

Radomlje, oeebno izkaznico, izdano v 
Kamniku. 330 

Pogačnik Vida. Ljubljana, oeebno izkaz- 
nico št. 62663/51, eer. št. 0084973 izdano 
v Ljubljani.       . 449 

Plan'šček Marica, Jesenice, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 7132, ser. št. 0351842, le- 
dano na Jesenicah. 323 

Pokcržnik Marija, Št. Jani 3 pri Dravo, 
gradu, osebno ükaznico. reg št. 105S6, 
ser. št. 0275296. izdano v Slovenjem 
Gradcu. - 166 

Polancc Ernest. Kaseze 60 pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. št. 21533, ser. št. 
F—0663446.  in  vojaško knjižico. 188 

Požgaj Henrik, Ribnica 3, p. Jesenice, 
Dol osebno izkaznico, ser. št. 037915. 
reg   št. 14405, izdano v Krškem.      12221 

Prebil Leopoldina. Ljubljana, oeebno iz- 
kaznico, izdano v Ljubljani 423 

liable Anton. Lože 29. Rimeke Toplice, 
osebno izkazne-o, reg. št. 25879, ser. šl. 
F—0677299 181 

Rajbcr Anton, Maribor, Tezno, Tabori- 
šče I-, osebno izkaznico, reg. št. 39104, 
ser. št 43517. izdano v Mariboru 22. II. 
1951. 1218-1 

Rampre Marija, Dobraceva 6, p. 2ir, 
osebno izkaznico, ser. št. 0205865. reß. št. 
26755    zda no  pri   O LO  Kranj  okolica 

329 
Rejc Marija. Jesenice, osebno izkaznico, 

reg. št. G—0351719, ser. št 7007. izdano 
na  Jesenicah. 324 

Repar Mirk». Colje, Aškerčeva 17, 
cselmo izkaznico, reg. št. 12662, ser. š1. 
0602795. 206 

Rojko Ljudmila, Maribor, Pobreško na- 
brežje, osebno izkaznico, reg. št. 26097, 
ser. št. 0026806, izdano v Mariboru 12. I. 
1951. 126 

Silan dr. Stanko, Vitanje 62 pri Celju, 
prometno knjižico za motor št. 64357. 
evid. št. 03012. 179 

Skamen Milena, Trnovlje 183, osebno 
izkaznico, reg. št. 45100. eer. številka F— 
0645211. 195 

Sojcr Antonija, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, izdano v Ljubljani. 304 

Stegnar Viktorija, Maribor, Gregorčiče- 
va 14, osebno izkaznico, reg. št. 9621, ser. 
št. 13831. izdano v Mariboru 20. XII. 
1950. 115 

Strle Mohor, Ljubljana, osebno izkazni- 
co št. 33180, izdano v škofii Loki.     176 

Svetec Štefka, Ljubljana, delovno knji- 
žico, izdano v Murski Soboti. 172 

Svetelj Franc, Struženo pri Kranju, de- 
lovno knjižico »t. 1392388. 102 

Svoljšak Marija, Maribor, Radvanjska 
51, oeebno izkaznico, reg. št. 20383, ser 
št. 0024729,  Izdano  v Mariboru  1951. 

118 
äaubah Jožica, Ljubljana, oeebno iz- 

kaznico, reg. št. 57553, ser. št. 007963. iz- 
dano v Ljubljani. 339 

Ščuka Ivan, Ljubljana, potno dovolje- 
nje, izdano v Ljubljani. 422 

Sesivaljevlč Mohären, Ljubljana, osebno 
kaznico št. ••—4575. šofersko knjižico 
II. razreda št. 3654 tn izkaznico za oble- 
ko St. 7465. izdano cd VTP v Ljubljani 

306 
Šiftar Franc, roj. 18. IX. 1933 v Petanj- 

cih, zdaj v zdravilišču Golnik na Gorenj- 
skem, osebno izkaznico, izdano v M. So- 
boti. - 43 

Skrlec Stanko, Globoka 112, Ljutomer, 
oeebno izkaznico, reg. št. 9733, eer. št. 
F—0234013, izdano v Ljutomeru.       12003 

Šlebmger Matevžck, Velka 201, osebno 
izkaznico, reg. št. 7444, izdano 14. II. 
1951 v Radgoni. 11254 

Slander Viktor, Grajska vas 10, GomiJ- 
sko pri Celju, vojaško knjt'ÈIco. 169 

Šmajđck Pavla, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 48108/51, sor. št. F— 
0070418, izdano v Ljubljani. 305 

Smonkar Ferdinand, Gornjft Dolič 60, 
p.   Mfslinja.   osebno   izkaznico  št.   23170. 

49 
Sorman Adolf, roj. 21. VIII. 1696 v 

Idriji, Postojna, Trg IV. armade, osebno 
izkaznico, reg. Št. 16288, ser. številka F— 
0626598, izdano v Postojni. 12222 

Špogei Rajmund, Sot-ka 55 pri Celju, 
osebno izkaznico, rpg. šl. 47692, ser. št. 
0657804. 200 

Sribar Vinko, Ljubljana, vojaško  Knji 
žico, izdano v Bibaču. 340 

Štokelj Danica, p. Voice 138, Tolmin, 
spričevalo fî.b letnika učiteljišča v Tol- 
minu. 12224 

Terčoii Jože, Kranj, indeks matematič- 
no prirodoslovne fakultete, izdan 1. 1950 
v Ljubljani. -'27 

Tominšek Alojz, Uboje 65, Celje, oseb- 
no izkaznico, rog. št. 1446. 207 

Ursnik Anica, Öt. Jani pri Dravogradu, 
oeebno izikaznico, reg. št. 10533, ser. št. 
0275243,  izdano v Slovenjem Gradcu. 

12069 
Uršič Ludvik, Brezovica 7. oeebno iz- 

kaznico, izdano pri OLO Ljubljana okolica. 
328 

Vali Cilka, Celje, Gubčeva 4, osebno 
izkaznico, reg. št. 7784. eer. št. 0596971. 

193 
Valenšck Stanislav, Ostrožno 36 pri Ce- 

lju, osebno izkaznico, reg. št. 1428      201 
Vogelnik Angela, Maribor, Studenca, 

Obrežna 6, esebino izkaznico, reg. številka 
28098. ser. št. 39789. izdano v Mariboru 
30. I. 1951. 125 

Vogelnik Jože, Maribor. Studenci, 
Obrežna 6, osebno izkaznico, reg. števtjlka 
'28143, ser. št. 39834. izdano v Mariboru 
30. I. 1951. 124 

Vogrlnec Pavlina, Sp. Voliòina 51. roj. 
25. I. 1893, oeebno izkaznico, eer. številka 
0577126, reg. št. 18648. izdano od OLO 
Maribor okolica. 6629 

Vohl Janez, Ljubljana, osebno izkazni- 
co, reg. št. 64141/51, ser. št. F—0086451, 
izdano v Ljubljani. 173 

Volkar Jožefa, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico in knjižico za kolo. izdano v Ljub- 
ljani. 174 

Vrgčaj Izidor, Olavec 18, Črnomelj, roj. 
23. IV. 1912, osebno izkaznico ser. št. 
0493237, reg/ št. 9927. izdano v Črnom- 
lju. 446 

Zadružni sklad, Celje, Trg mučenikov 
1, oviid. tablico št. 6226. 194 

Zupane Albin, Maribor, Ob bregu 16, 
prometno knjižico za tovorni tri in pol 
tonski avto St.  4091, izdano v Mariboru. 

116 
Zupančič Jože, Dobrava 2, p. Višnja 

gora, osebno izkaznico, -«dano v Višnji 
gori- 325 

Žemelj Marija, Tomišelj 4, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 14900, eer. št. F—0134698. 
izdano v Ljubljani. 171 

Isdaja >Uradnl list LRS<. Direktor la odgovorni  urednik: dr.  Raetko Moèniik. tiska tiskarna >Toneta Tomšiča< v Liubljan- 



St. 2 - 14. I. 1952 URADNI LIST Strau 13 

84. 
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup ži- 

vine, Ljutomer. 
Vpišejo   se  pualovaln ce:   klavnica   Ma 

koveo Marko, Lukavci; klavnca Zadravec 
Ferdinand, Maia Nedelja in klavnica Pod- 
pjatnik Prane, Sojanci. 

Poslovni predmet odslej še: Odkup • 
prodaja živine, predelava in prodaja mesa 
v lastnih poslovalnicah, in prodaja mes- 
nih  izdelkov. 
OLO Ljutomer, poverjeništvo za  finance 

dne 18. decembra 1951. 
St. 1343—1/51 12014 

• 
85. 

Besedilo: »Krajevni kamnolome (Polj- 
čane). 

Izbrišeta ee Cretnik Karel • Koropeo 
Rihard ter vpišeta: 

Ostina Alojz, upravnik -in Turnšetk Ani- 
ca, knjigovodja. 

St. 3290/51 11S62 
Besedilo: Krajevno krojaštvo, Poljčane. 
Izbrišeta ee čretnik Karel in Koropeo 

Rihard ter vpišeta: 
Plavčak Jože. upraivnik in Turnšek Ani- 

ca, knjigovodja. 
St. 3288/51 11979 

Besedilo: Uprava zgradb KLO Poljčan*. 
Iabriäeta öö Bračič Edo in Koropec Ri- 

hard ter vpišeta: 
Serbeo Ignac, upravnik in Turnäek Ani- 

ce, knjigovodjo. 
St. 3280/51 11967 

Besedilo: Remontno podjetje KLO Polj. 
cane. 

Izbriše ee Kobal Franc in vpišeta: 
Bohak Franc, upraivniJc, in Tomažih Vi- 

da, knjigovodja. 
&t. 3279/51 11988 

Beeedilo: Rudnik Hrastovec. 
Izbrišeta  se:   Kobal Franc in  Križnik 

Alojz ter vpišeta: 
Cretnik Karel, upravnik, in Delevič 

Tatjana, knjigovodja 
Št. 3278/51 11980 

OLO Poljčane, peverjeaištvo za finance 
dne 11   decembra  1951. 

• 
86. 

Beeedilo: Klavnica KLO Poljčane. 
Izbrišeta 6e  Vučajnik  Andrej  in Križ- 

nik AIojiz 1er vp'âeta: 
Frinì Franc, upravnik, in. Tomažič Vi- 

da, knjigovodja. 
OLO Poljčane, poverjeništvo za finance 

dne 21. decembra 1951. 
St. 3358/51 12058 

87. 
Besedilo: Podjetje »Krajevna mesnica«. 

St. Peiter na Krasu. 
Z odločbo KLO St. Peter na Krasu, St. 

520/1 z dne 15. V. 1951 je podjetje prešlo 
v likvidacijo. 

Za  likvidacijsko komisijo podpisujejo: 
•••• Friderik Zeljko Jakob in Dek-ipv.t 

Justa. 
St. 877/1 11887 

Besedilo: Podjetje »Krajevna žaga«. St. 
Pe<er na Krasu. 

z odločbo KLO fit. Peler na Krasu, št. 
520/1—51 z une 15 y. 1951 je podjetje 
prešlo y likvidacijo. 

im "'kvidaci^ko  konrsijo   podpisujejo: 
ulcar Friderik. Zeljko Jakob in Dekle- 

va .Tusta. 
St. .887/1 11873 

JHJ)   Postojna,  povorjenixtvn   ••   finance 
dne 10. decembra 1951. 

Besedilo: Gostišče KLO Solčava; Kra- 
jevna gostilna »Uogovilec«, Solčava; Čev- 
ljarska delavnica KLO Solfava in Mizar- 
ska delavnica KLO Solčava. 

Pri vseh podjetjih de izbrjše Urudnik 
Ivan • vpišeta: 

Hauaej Damijan, upravnik, in Prodnik 
Jožica, knjigovodja krajevnih podjetij. 

OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 
dne 6.  decembra 1951 

St. 2059—1—4/51 11603 
• 

89. 
Besedilo: Krajevno kovaštvo »Sekira« v 

Kamni gorici. 
Izbriše se  Udi-r  Ivana in vp.äe 
Pogačnik Miro, knjigovodja. 

OLO Radovljica, poverjen stvo za finance 
dne 19- decembra 1951. 

St. XI—898/3—51 12089 

90. ^ 
Besedilo:   Okrajno  če?ljarsko  podjetje, 

Tolmin. 
Izbriše se  Pentek Ladislav in vpiše 
Zuber M'randa, računovodja, ki podpi- 

suje s pooblastili po pravilih  podjetja. 
OLO Tolmin,  poverjeništvo za finance 

dne 20. decembre 1951. 
St. ••'173-1951 12059 

• 
91. 

Besedilo:   Mestni   pogrebni   zavod.   Ti. 
bovlje. 

Izbrišeta ee Grosar Franc in Trost Ri- 
hard ter vpišeta 

Draksler  Jur;j,  upravnik  in   Žnidaršif 
Justina, knjigovodja. 

OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 
dne 7. decembra 1951. 

St. 0875/1—51 11C67 

Izbrisi 
»2. 

Besedilo: »Tehno-lmpex«, podjetje za 
uvoz in izvoz tehničnega materiala, orod- 
ja in strojev. Ljubljana. 

Zaradi združitve s portiel|em »Slovenija 
Exports:, Ljubljana. 

MiiiNlr-tvo za finance LRS.  Ljubljana 
dne 28. decembra  1951. 

St  '24350-2—1951 •• 
• 

93. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Slovenija- 

Export«,  Ljubljana. 
Zaradi združitve s »Tehno-Impex-om*, 

podjetjem   za   uvoz   in   izvoz   tehničnega 
materiala, orodja in strojev, Ljubljana. 

Ministrstvo  za finance LRS.   Ljubljana 
dne 28. decembra 1951. 

St. 243—502—1951 72 

0». 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje za 

odkup živine, mleka, mlečnih izdelkov, 
jajc in perutnine, Mozirje. 

Ker je bilo preneseno v pristojnost 
l.RS. 

St. 2006/51 11002 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje za 

odkup »oljskih pridelkov, sadja in žele- 
njave, Šmartno o/P. 

Ker je l)'lo preneseno v pristojnost 
l.RS. 

St.  2005/51 -    11001 
OLO  Soïtanj, poverjeništvo za   finance 

dne 5. decembra 1951. 

•5. 
Besedilo:     Ključavničarska     delavn ca 

KLO Rečica o/S. 
Ker tu big  v obratu. 

OLO  SoStanj,  poverjeništvo za  finance 
dne C  decembra  1951. 

St. 1701/51 11004 
• 

90. 
Besedilo: Opekarna KLO Solfava. 
Zaradi prenehanja poslovati KI. 
OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 

dne 8 decembra 1951. 
St   1271—2/51 11727 

Zadružni register 
Pri  vsaki   registraciji  je   eed-ei  podjetja 
označen v besedilo, dan vpisa, spremem- 

be al; izbrisa pa  v datumu 

Spremembe 
12. 

Besedilo; Kmetijska zadrmja v Bul,nem 
polju. 

Glede na določbo 4. odstavka 40. člena 
temeljnega zakona o kmetijskih zadrugah 
se na predlog zadruge izbrišejo uprave- 
čenči za podpisovanje finančnih zadev: 
Trohu Frančiška Poje Vinko in Troha 
Natali, ja. 

Predsednik zadruge |e Troha Janez, 
Babno polje 84 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 21   decembra 1951. 

Zt 70/48—25 12170 

13. 
Besedilo; Kmetijska zadruga na Viso- 

kem. 
Na zboru 30. V. 1951 so ee spremen.]« 

zadružna pravila v 1. in 2. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga • 

omejenim jamstvom na Visokem. 
Ciani odgovarjajo za obveznosti zadru- 

ge z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Izbršejo se Logar Miha, Bukovuik 
Franc, Cankar Anton, Zaplotnik Jakob In 
vpišejo novi Mani upravnega odbora, 
kmetje: 

Koželj Alojz, Milje 7. Jagodic •1•••. 
Hotemaže 8, Košir Franc, Hotemaže 12. 
Sajovic Ivan, Olševk 17- 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dne 7.  decembra 1951. 

Zadr VI 0673 11679 
• 

14. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Gorica. 
Zadrug« je prešla na podlagi sklepa 

občnega zbora z dne 21. X. 1951 v lik- 
vidacijo. 

Likvidatorja sta Kovačič Alojz, pred- 
sednik in Sabeder Stanko, knjigovodje, 
ki podpisujeta skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej e pri- 
stavkom >v likvidaciji^. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. novembra 1951 

Zadr III 119 11• 

15. ' 
Besedilo: Glavna potrošniška zadruga 

z o. j. v Mariboru. 
Vpiše se obrat: Komisijska trgovin«, 

Gosposka  16. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 21. novembra 1951. 
Zadr • 85 11388 
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Izbrisi 
16. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Braslovčah. 

Zadr VIII 92/3 11580 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v št. Petru v Sav. dolini. 
Zadr VIII  70/2 1137« 

Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 
nim jamstvom v  Školji vasj. 

Zadr  VIII 61/3 11582 
Beeedilo: Potrošniška zadruga * ome- 

jenim jamstvom  v  Vojniku. 
Zadr VIII 85/2 11581 

Na predlog 01.0 Celje okolica z dne 
15. XI. 1951 se vee zadruge zaradu kon- 
čane  likvidacije  izbrišejo. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4.  decembra  1951. 

Trgovinski register 
Vpisi 

17 
Beeedilo: Gost.Ina Ciirk Marija (Ajdov- 

ščina). 
Imetnik: Curk Marija. Ajdovščina, Stri- 

tarieva 3. 
Obratni predmet: Izvrševanje gost'lni- 

čardke obrti. 
Okrožno sodišče v Gorici' 
dne 14.  decembra 1951. 

Zt  13/51—2 11820 
•¥• 

18. 
Besedilo: Gostilna TrampnS Edvard 

(Kođtanjevica, Gorica). 
Imetmiik: Trampuä hdvard, Kostanjevica 

104 
Ouwtoi predmet: Izvrševanje gcetilni- 

ničarske obrti m točenje alkoholnih pi- 
jač. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 4. decembra 1951. 

Zt 11/51-2 11541 
• 

10. 
BeSPflilo; Gostilna Belinger Matilda 

(Si.lkan). 
Imetnik: Belinger Matilda, Solkan. Pre- 

val je 88. 
Obratni predmet: Izvrševanje godtilni- 

•••••• obrti. 
Okrožno sodišče  v  Gorici 
dne 13. decembra 1951. 

Zt   12/51—2 11777 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vii,  ki o pogrešanih kaj  vedo,  se pozi- 
vajo, naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. Po preteku ro- 

kov bodo sodišča odločila o predlogih 
I R 116/51-5 12109 

Pintar Vinko, roj. IG. XI. 1922, ein 
Vincenca in Terezije rojene Grbec. rese- 
tar, Vinico 22. p. Ribnica na Dol., te Kot 
borec V^OV baje padel v spopadu z Nom- 
ci oktobra 1943 pri Orehku, Cerkno 'n ee 
od teda] pogrela. Predlagatelj je Pintar 
Ignac, Vinice 22, ekrbnük Botjak Matija, 
uslužbenec pri tem sodišču. Priglasilveni 
rok; ti"  mesec« od te objave. 

Okrnjno sodišče v Kočevju 
dne 19. decembra 1961, 

VII R 86/51 11637 
Puh Jožef, roj. 27. II 1919. sin Antona 

in Neže rojene Krivec, Cermožiše 35. p. 
Majšp^ru, se kot prisilni mobiliziran.*r 
v nemško vojsko iz bojev pri Cenrinkovi 
južno od •.,•»«• od novembra 19Ï3 po- 
greša. Predlagateljica je eestra .lue Mari- 
ja, Čermožiže 35, akirbnik Mikolič Ja- 
nez, Cermožiše 3. Priglasil ven« rok: tri 
mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne C.  decembra   1951. 

R 283/51-5 11790 
Mlinar Maks,, roj. 12. X 1913, sin An- 

tona m Marije rojene Prupar, kmečki de- 
lavec, Zagrad 13, Prevalje, ee kot borec 
NOV in pozneje inlerniranec v Darhavu 
od maia 1945 pogrfša Predlagatelj je oče 
Mlakar Anton, Zagrad 13, p. Prevalje, 
skrbnik Cegovnik Filip, uslužbenec pri 
tem sodisfai. Priglaeitveni rok: dva mese- 
ca od  te objave. 
R 2G6/51—6 m> 11798 

Radšel Kazimir, roj 28. I. 1915, 6in 
Jožefa in Ivane rojene ftendorfer, delavec, 
omarino 42 pri Slov. Gradcu. t.e kot iz- 
gnanec v Srbijo od aprila 1942. ko je 
delal v Kuršumliji, pogreša. Predlagatelj 
je ofe Rad.šel Jožef. Šmartno 42, Slovenj 
Gradec, skrbnik Sinrajh Ferdinand, u.služ- 
henpc pri tem sodišču. Priglasilveni rok: 
dva meseca c<l te objave. 

Okrajno sodišče v Slovenjem   Gradcu 
dne 28.  novembra  1951. 

R   347/51 11451 
Končan Franc, roj. 23. X. 1900, sin 

Ivana in Ivane roj'tip Hrovat, trgcvsk 
pomočnik. Beo.:rad, Bi loi jaka 16, ee od 
tamkaj od septembra 1944 pogreša. Pred- 
lagateljica i? Končan Marija. Velenje 37, 
tskrbn;k Vn'aučnik Anion, uradnik pr: tem 
sod ščn Prigl.u-itvcrii rok: do 1. Ill 
1952. 

R 338/51 11450 
Sedmak Jože, roj. 17- II. 1926, sin Ja- 

koba in Marije rojene Leekov.šek, kmečki 
sin. Savina 29. p. Ljubno ob Savinji, ee 
kot borec NOV iz. bojev pri Žužemberku 
od oktobra 1944 pogreša. Predlagatelj |e 
Sedmak Jakob, Savinjski vrb 29, p Ljulmn 
ob Savinji, skrbnik Volaufnik Anton, 
uradnik pri tem eodišfn. Pr.ghnitvenl 
rok: do 1. III. 1952. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 24. novembra 1951. 

Razne objave 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče nj znano, 
na njihovo nevarnost in stroške, dokler 
se sami ne zglasijo ali ne imenujejo po- 

oblaščence 
G 544751 12243 

Tožba Za razvezo zakona: 
Gomboc Janez, mlinarski pomočnik v 

Murski Soboti, Dolga ulica 9, proti Gom- 
boc Mariji-Evn, rojeni Cug, poljedelki iz 
MaSkoTCev, sedaj neznanega biva.li.5fa- 
Skrbnik je Zekš Aladar, Mačkovci 34. 
Obravnava bo 8. III. 1952 ob 10. uri pri 
tem eodisču. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 27. decembra 1951. 

Amortizacije 
Uvede so postopanje za amofUiecijo 
vrednotim-, katerih imetniki se poz'vajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču 
svojo  pravice, sicer se bodo  vrednotnice 

izreklo  za  neveljavne ' 
I  R 710/51 12118 

Grm Ivana, Boh. Srednja vas, prosi za 
amortizacijo izgubljene hranilne knjižice 
sf. 2000 z vlogo 1.377.24 din. Priglaotveiii 
rok:  d v»   meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Radovljici 
dne 21. decembra  1951. 

R 078/51—3 11940 
Kresnik Make, Vuzenica 31), proai za 

amortizacijo izgubljene hranilne knjiixe 
št. 387 na ime Kresnik Janez, izdane od 
Ln5e Hranilnice in posojilnice v Vnze- 
nici. Priglasitveni rok: d\a meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče  v Slovenjem Gradcu 
dne  14. decembra   1951. 

Oklic dedičem 
naj v danem roku priglasijo sodišču svo- 
jo dedne pravice «Ij. imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih bo s cer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti de- 
lezi pa bodo izročeni državi oziroma jih 
bo za dediče, ki  so znani, a  neznanega 

bivališča,   hranil   skrbstveni   organ 
O 102/5 L—11 11755 

Jenko Piane, kmet, Trboje 59, je umrl 
17. VI!T. V.40 brez oporoke. Njegov ein 
Jenko   Piane   ee   pogreša.   Priglasi:vjni 
rrk: šeoi mtsuev od te objave.    , 

Okrajno sodišče v Kranju" 
dno 7,  decembra   1951. 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
nuj v danem roku priglasijo terjatve ozi- 
roma poravnajo svoje obveznosti do pod- 
jetij v likvidaciji, sicer  s-e bodo dolgovi 

sodno  izterjali 
St.  1975/51 95 

Po sklepu upravnega odbora Okrajne 
zveze kmetijskih zadrug. Kranj z dne 18. 
XII 1951, -št. 5012/51, je prešlo Medza- 
•Ini/.no Irgoveko podjetje okolja Loka 
(pravni naslednik Trgovs-kega podjetja 
Okrajne zveze kmetijskih zadrug, Kranj 
s sedežem v ftkotii Loki) z dnem 31- XII. 
1951 v likvidacijo. Priglaeitveni rok: do 
1. II. 1952. 

Likvidatorji 
St.  1429/51 1 

OZKZ Kranj Je z odločbo št. 4307/51 z 
dne 13. XI. 1951 eklenila, da preide Za- 
družno podjetje, ^Kmetijski pridelkk v 
Kranju (ciré,fe) z dnem 1. januarja 1952 
v likvidacijo. Piiglasitveui rok: do 31. I. 
1952. 

Zadružno podjetje 
»Kmetijski   pridelki«',  Kranj 

157 
Kmetijske zadruge; Sulna. Cerneča va«. 

Senovo, Brege, Jelovec, Kompolje, Log. 
Gorjane, Dolnja PiroSica, Bučka, Veliki 
Podlog, Šmarje, Malo Mraševo, Pečice •• 
Skopie* •• prešle v likvidacijo. Prigla- 
silveni rok: do 15. II. 1952 na naslov: 
Računovodstvo likvidacij pri Okrajni zve- 
zi kmetijskih zadrug. Krško. 

Likvidator 
St. 765/1951 ' 12153 

Krajevna mesnica Lokev, okraj Sežana, 
je z dnem 15. XII. 1951 prešla v likvida- 
cijo. Prißlasitveni rok: 15 dni od te ob- 
jave, 

KL0 Lokev pri Sežani 
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8. Uredba o ustanovitvi sklada za socialne ustanove in o upo-      1(1. Pravilnik za izvajanje  uredbe o ustanovitvi 6klada za soci- 
rabi njegovih sredstev. alne ustanove in o uporabi njpgovih erectetev. 

9. Odločba o davčnih etopnjah dohodnine 

Vlada Ljudske republike Slovenije 

Na podlagi 9. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni lUt FLRJ, št. 4G-428/51) in po pred- 
logu ministra — predsednika Sveta vlade LRS za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko in ministra za 
finance LRS izdaja vlada LRS 

uredbo 
o ustanovitvi sklada za socialne ustanove 

in » uporabi njegovih sredstev 

1. člen 
_ Pri Svetu vlade LRS za ljudsko zdravstvo in 

socialno politiko se iietanovi sklad za socialne usta- 
nove; vanj se stekajo denarne kazni, ki se izrečejo 
v upravnem kazenskem postopanju po temeljnem 
zakonu o prekrških, in izkupiček za odvzete prodane 
predmete v mejah zadnjega odstavka 39. člena temelj- 
nega zakona o prekrških. 

2. člen 

Ta sklad se uporablja za nabavo opreme in za 
zboljšanje razmer v posameznih socialnih ustanovah, 
kolikor ne bi zadostovala njihova redna proračunska 
sredstva. 

Minister — predsednik Sveta vlade LRS za ljud- 
sko zdravßtvo in socialno politiko lahko uporabi 
sredstva sklada v sporazumu z ministrom za finance 
LRS tudi za druge namene v korist teh ustanov. 

_ Dohodki in izdatki sklada se ne izkazujejo v repu- 
bliškem proračunu. 

3. člen 
Za socialne ustanove po tej uredbi se štejejo: 

1. otroški prehodni domovi, 
2. dečje jasli, 
3. vse vrste otroških vrtcev, 
4. domovi za dojenčke in male otroke, 
5. domovi za predšolske otroke, 
6- domovi za šolske otroke, 
7. domovi za gimnazijske  učence   (dijaški   do- 

movi), 
8. domovi (internati) za učence nižjih in srednjih 

strokovnih šol ter učence v gospodarstvu, 

9. domovi za vzgojno zanemarjene otroke, 
10. zavodi za slepo, gluhonemo, invalidno in du- 

ševno zaostalo mladino, 
11. domovi za stare in onemogle, 
12. domovi in zavodi za vse vrste invalidov, 
13. domovi in zavodi za odrasle slepe, 
14. zavetišča za duševno defektne odrasle in mla- 

dino, 
15. vse vrste zdravstvenih zavodov, ki po veljav- 

nih predpisih sprejemajo tudi socialno nepre- 
skrbljene osebe, 

IG. počitniške kolonije in šolske kolonije, 
17. univerzitetni zdravstveni fond, 
18. varstveni domovi za obsojene porodnice, za- 

vodi za varstvo in zdravljenje in vzgojno po- 
boljševalni domovi za mladoletnike. 

Minister — predsednik Sveta vlade LRS za ljud- 
sko zdravstvo in socialno politiko lahko uvrsti v so- 
glasju z ministrom za finance LRS med socialne usta- 
nove še druge ustanove. 

4. člen 
Odredbe za izplačila iz tega sklada izdaja minister 

— predsednik Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko. 

5. člen 
Natančnejše predpise za izvajanje te uredbe pred- 

piše minister — predsednik Sveta za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko LRS v soglasju z ministrom 
za finance LRS. 

6. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRSc, uporablja pa se od dneva, ko je začel veljati 
temeljni zakon o prekrških. 

Št. II—1278/2-51. 
Ljubljana, dne 18. januarja 1952. 

Minister —- predsednik 
Sveta vlade LRS za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko: 

Dr. Jože Potrč 1. r. .uma >iannko l. r. 

Predsednik 
vlade LRS: 

Miba Marinko 1 

Ministei za finance LRS: 
Zoran Polič l. r. 
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9. Davčna Devona 
osnova stopnja Darek 

Na podlagi 35. člena uredbe o davku od dohodkov 49.000 6.6 3.234 
(dohodnini) z dne 17. februarja 1949 (Uradni list LRS, 50.000 6.6 3.300 
št. 7-28/49) in na podlagi I., III in VII. točke odločbe 51.000 6.6 3.366 
vladu FLRJ o davčnih stopnjah dohodnine z dne 15. 52 000 6.6 3.432 
decembra  1951 (Uradni   list FLRJ, št.  56-535/51) 53.000 6.7 3..551 
izdaja vlada Ljudske republike Slovenije po predlogu 54.000 6.7 3.618 
ministra za finance LRS 55.000 6.7 3.685 

odločbo 56.000 6.8 3.808 
^* v»*^#^^*^x^ 57.000 6.8 3.876 

o davčnih stopnjah dohodnine 58.000 6.8 3.944 
I 59 000 6.9 4.071 

60.000 6.9 4.140 
Za obračunavanje dohodnine kmetijskim gospo 61 000 6.9 4.209 

daraivom se predpisuje tale davčna lestvica: 62.000 7.— 4.340 
Davčna Davčna 63.000 7.— 4.410 
osnova etopnja Davek 64.00» 7.— 4.480 
1.000 5.2 52 65 000 7.1 4.615 
2.000 5.2 104 66.000 7.1 4.686 
3.000 5.2 156 67.000 7.2 4.824 
4.000 5.3 212 68.000 7.2 4.896 
6000 5.3 265 69.000 7.3 5.037 
6.000 53 318 70.000 7:3 5.110 
7.000 5.3 371 71.000 7.4 5.254 
8.000 5.4 432      - 72.000 7.4 5.328 
9.000 5.4 486 73.000 7.5 5.475 

10.000 5.4 540 74.000 7.5 5.550 
11000 5.5 605 75.000 7.6 5.70O 
12.000 5.5 660 76.000 7.6 5.776 
13.000 5.5 715 77.000 7.7 5.929 
14.000 5.6 784 78.000 7.8 6.084 
15.000 5.6 840 79.000 7.9 6,241 
16.000 5.6 896 80.000 8.— 6.400 
17.000 5.6 952 81.000 8.— 6.480 
18.000 5.7 1.026 82000 8.1 6.642 
19.000 5.7 1083 83.000 8.2 6.806 
20.000 5.7 1.140 84.000 8.3 6.972 
21.000 5.7 1.197 85.000 8.4 7.140 
22.000 5.7 1.254 86.000 8.5 7.310 
23.000 5.8 1.334 87.000 8.6 7.482 
24000 5.8 1.392 88.000 8.7 7.656 
25.000 5.8 1.450 89.000 8.8 7.832 
26.000 5.8 1.508 90.000 8.9 8.010 
27.000 5.9 1.593 91.000 8.9 8.099 
28.000 5.9 1.662 92.000 9.— 8.280 
29.000 5.9 1.711 93.000 9.1 8.463 
30.000 6.— 1.800 94.000 9.2 8.648 
31.000 6.— 1.860 95.000 9.3 8.835 
32.000 6.— 1.920 96.000 9.4 9.024 
33.000 6.1 2.013 97.000 9.5 9.216 
34.000 6.1 2.074 98.000 9.6 9.408 
35.000 6.1 2.135 99.000 9.7 9.603 
36.000 6.2 2.232 100.000 9.8 9.800 
37.000 6.2 2.294 105.000 10.3 10.815 
38.000 6.2 2.356 110.000 10.8 11.880 
39.000 62 2.418 116.000 11.2 12.880 
40000 6.2 2.480 120.000 11.7 14.040 
41.000 6.3 2.583 125.000 12.2 15.250 
42.000 6.3 2.646 130.000 12.7 16.510 
43.000 6.3 2.709 135.000 13.1 17.685 
44.000 6.3 2.772 140.000 13.6 19.040 
45.000 6.4 2.880 145.000 14.1 20.445 
46.000 6.4 2.944 150.000 14.6 21.900 
47.000 6.S 3.055 155.000 15.1 23.405 
48.000 6.5 3.120 160.000 15.6 24.960 
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Davfcna Davčna Davčna Davčna 
osnova stopnja Davek Oònova stopnja Davejj 

165.000 16.1 26565 485.000 49.25 238.863 

170.000 16.6 28.220 490.000 49.5 242.550 

175.000 17.1 29.925 495.000 49.75 246.263 

180.000 17.6 31.680 500.000 50— 250.U00 
185.000 18.2 33.670 505.000 50.25 253.763 

190.000 18.8 35.720 510.000 50.5 257.550 
195.000 19.4 37830 515.000 50.75 261. 363 
200.000 20— 40.000 520.000 51— 265.200 
205.000 20.6 42.230 525.000 51.25 269.063 
210.000 21.2 44.520 530.000 51.5 272.950 
215.000 21.8 46.870 535.000 51.75 276.863 
220.000 22.4 49.280 540.000 52— 280.800 
225.000 23— - 51.750 545.000 52.25 284.762 
230.000 23.6 54.280 550.000 52.5 288.750 
235.000 24.2 56.870 555.000 52.75 292.763 
240.000 24.8 59.520 560.000 53— 296.S00 
245.000 25.4 62.230 565.000 53.25 300.863 
250.000 26.- 65.000 570.000 53.5 304.950 
255.000 26.6 67.830 575.000 53.75 309.063 
260.000 27.2 70.720 580.000 54— 313.200 
265.000 27.8 73.670 585.000 54.25 317.363 
270.000 28.4 76.680 590.000 54.5 321.550 
275.000 29— 79.750 595.000 54.75 325.763 
280.000 29.6 82.880 600.000 55— 330000 
285.000 30.2 86.070 605.000 55.25 334.263 
290.000 30.8 89.320 610.000 55.5 338.550 
295.000 31.4 92.630 615.000 55.75 342.863 
300.000 32— 96.000 620.000 56— 347200 
305.000 32.8 100.040 625.000 56.25 351.563 
310.000 33.6 104.160 630.000 56.5 355950 
31.-.00Ö 34.4 108.360 635.000 56.75 360.363 
320.000 35.1 112.320 640.000 57.- 364.800 
325.000 35.9 116.675 645.000 57.25 369.263 
330.000 36.6 120.780 650.000 57.5 373.750 
335.000 37.3 124.955 655.000 57.75 378.262 
340.000 38— 129.200 660.000 58— 382.S0O 
345.000 38.7 133.515 665.000 58.25 387.363 
350.000 39.4 137.900 670.000 58.5 391.950 
355.000 40— 142.000 675.000 58.75 396.563 
360.000 40.7 146.520 680.000 59— 401.200 
365.000 41.3 150.745 685.000 59.25 405.863 
370.000 41.9 155.030 690.000 59.5 410.550 
375.000 42.5 159.375 695.000 59.75 415.263 
380.000 43.- 163.400 700.000 60.— 420.000 
385.000 43.5 167.475 705.000 60.25 424.763 
390.000 44— 171.600 710.000 60.50 429.550 
395.000 44.5 175.775 715.000 60.75 434.363 
400.000 45.— 180.000 720.000 61.- 439.200 
405.000 45.25 183.263 » 725.000 61.25 444.063 
410.000 455 186.550 730.000 61.5 448.950 
415.000 45.75 189.862 735.000 61.75 453.863 
420.000 46.- 193.200 740.000 62— 458.800 
425.000 46.25 196.563 745.000 62.25 463.763 
430.000 46.5 199.950 750.000 62.5 468.750 
435.000 46.75 203.363 755.000 62.70 473.385 
440.000 47.- 206.800 760.000 62.89 477.964 
445.000 47.25 210.262 765.000 63.09 482.638 
450.000 47.5 213.750 770.000 63.28 487.256 
455.000 47.75 217.263 775.000 63.47 491.892 
460.000 48.- 220.800 780.000 63.65 496.470 
465.000 48.25 224.363 785.000 63.84 501.144 
470.000 48.5 227.950 790.000 64.02 505.758 
475.000 48-75 231562 795.000 64.20 510.390 
480.000 49.— 235.200 800.000 64.37 514.960 
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Davčna 
osnova 

805.000 
810.000 
815.000 
820.000 
825.000 
830.000 
835.000 
840.000 
845000 
850.000 
855.000 
860.000 
865.000 
870.000 
875.000 
880.000 
885.000 
8SO.000 
895.000 
900.000 
905.000 
910.000 
915.000 
920.000 
925.000 
980.000 
935.000 
940.000 
945.000 
950.000 
955.000 
960.000 
965.000 
970.000 
975.000 
980.000 
985.000 
990.000 
995.000 

1,000.000 

Davčna 
stopnja 

64.55 
64.72 
64.89 
65.06 
65.23 
65.39 
65.55 
65.71 
65.87 
66.03 
66.18 
66.34 
66.49 
68.64 
66.78 
66.93 
67.08 
67.22 
67.36 
67.50 
67.64 
67.77 
67.91 
68.04 
68.17 
68.31 
68.43 
68.88 
68.69 
68.81 
68.94 
69.06 
69.18 
69.30 
69.42 
69.54 
69.66 
69.77 
69.89 
70.— 

Davek 

519.627 
524.232 
528.853 
533.492 
538.147 
542.737 
547.342 
551.964 
556.601 
561.255 
565.839 
570.524 
575.138 
579.768 
584.325 
588.984 
593.658 
598.258 
602.872 
607.500 
612.142 
616.707 
621.376 
625.968 
630.572 
635.283 
639.820 
647.472 
649.120 
653.695 
658.377 
662.976 
667.587 
672.210 
676.845 
681.492 
686.151 
690.723 
695.405 
700.000 

Od dohodkov z ohišnice in od drugega osebnega 
gospodarjenja plačajo kmetijska gospodarstva, ki so 
včlanjena v kmečke delovne zadruge, dohodnino kme- 
tijskih gospodarstev, ki je za 30% nižja od dohodnine 
drugih zavezancev te davčne oblike. 

Pravico do plačevanja dohodnine po prejšnjem 
odstavku imajo le tista gospodarstva, ki so vstopila 
v kmečke delovne zadruge pred pretekom prve polo- 
vice leta-, za katero se odmerja dohodnina. 

Vrednost tuje delovne •••, uporabljene za sezon- 
ska dela, ki jih pretežni del kmetijskih gospodarstev 
opravlja s tujo delovno silo, ee prizna pri obračuna- 
vanju davčne osnove kot režija. Višino dnine za obra- 
čunavanje vrednosti tuje delovne sile in pa dela, pri 
katerih se vrednost uporabljene delovne sile prizna za 
režijo, določi minister za finance LRS v sporazumu e 
predsednikom Sveta za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

II 
Dohodnino zadrug in zadružnikov plačajo: 

1.  kmeti jeke zadruge od dohodkov, ki jih delijo za- 
družnikom po njihovem delu — po stopnji 3%. 

Kmetijske zadruge ne plačajo davka od tistega dela 
dohodka, ki gre v zadružne sklade, ne glede na to, 
za kaj so ti skladi namenjeni; 

2. obrtniške in druge zadruge od dohodkov, kijih vlo- 
žijo v' zadružne sklade — po stopnji 4%, razen od 
dohodkov, ki so oproščeni davka po 28. členu ured- 
be o davku od dohedka, od dohodkov, ki jih delijo 
med zadružnike po njihovem delu — pa po stopnji 
5%; 

3. če delijo zadruge članom dohodek tudi po njihovih 
deležih OEiroma pj obsegu njihovoga poslovanja z 
zadrugo, plačajo od tako razdeljenega dohodka za 
25% nižji davek od davka, izračunanega po stopnji 
davka od dohodka za kmetijska gospodarstva. 

V tem primeru se davek izračuna po dohodku, ki 
povprečno odpade na posamezno gospodarstvo. 

III 
davka od tistega dela dohodka, 
gospodarstva od pridobitnega 

davčna lestvica: 

Za obračunavanje 
ki ga imajo obrtniška 
dela, se predpiše tale 

Osnova 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 

Davek 
25 
50 
75 

Ï00 
125 
150 
180 
210 
240 
270 
300 
330 
370 
410 
450 
490 
530 
570 
610 
650 
705 
760 
815 
870 
925 
980 

1.035 
1.090 
1.145 
1.200 
1.290 
1.380 
1.470 
1.560 
1.650 
1.740 
1.830 
1.920 
2.010 
2.100 
2.190 
2.280 
2.370 
2.460 

Oeïiova 
45.000 
46.000 
47.000 
48 0Ô0 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
G1.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.<V0 
88.000 

Davek 
2.550 
2.640 
2.730 
2.820 
2.910 
3.000 
3.140 
3.280 
3.420 
3.560 
3.700 
3.840 
3.980 
4.120 
4.260 
4.400 
4.540 
4.680 
4.820 
4.960 
5.100 
5.240 
5.380 
5.320 
5.660 
5.800 
5.940 
6.080 
6.220 
6.360 
6.500 
6.640 
6.780 
6.920 
7.060 
7.200 
7.410 
7.620 
7.830 
8.040 
8.250 
8.460 
8.670 
8.880 
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Osnova 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 

Do.vek 
9.09a 
9.3C0 
9.510 
9.720 
9.930 

10.140 
1C.350 
10.560 
10.770 
10.980 
11.190 
11.400 
12.450 
13.500 
14.550 
15.600 
17.600 
19.600 
21.600 
23.600 
25.600 
27.60C 
29.600 
31.600 
34.85C 
38.100 
41.350 
44.600 
47.850 
51.100 
54.350 
57.600 
61.100 
64.600 
68.100 
71.600 
75.100 
78.600 
82.100 
85.600 
89.100 
92.60C 
96.350 

100.100 
103.850 
107.600 
111.350 

Osnova 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.CC0 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 

od 500.000 

Davek 

115.100 
118 850 
122.600 
126.350 
130.100 
133.850 
137.600 
141.350 
145.100 
148.850 
152.600 
156.350 
160.100 
163.850 
167.600 
171.350 
175.100 
178.850 
182.600 
186.350 
190.100 
193.850 
197.600 
201.350 
205.100 
208 850 
212.600 
216.350 
220.100 
223.850 
227.600 
231.350 
235.100 
238.850 
242.600 
246.350 
250.100 
253.850 
257.600 
261.350 
265.100 
268850 
272.600 
276.350 
280.100 

92.600 + 75% 

krovbtvo, 
tesarstvo, 
pečarstvo (izdelava peò- 
nie in postavljanje peči). 

dimnikarstvo, 
sodarstvo, 
lesno strugarstvo, 
modelno mizarstvo; 

nad osnove nad 250.000 

Obračunani davek na dohodek se zmanjša: 
a) za 5% za vsakega vajenca, ki se še ne uči dve 

leti, v tehle strokah: 
kovaštvo   (orodno,   vo- 
zovno in umetno), 
podkoveko kovaštvo, 
kotlarstvo in bakrarstvo, 
livarstvo, 
zlatarstvo, 
urarstvo, 
optika, 
nožarstvo in izdelovanje 
medicinskih instrumen- 
tov, 
paearstvo (cizelerstvo in 
kovinostiskarstvo), 

barvarstvo  in kemično 
čiščenje oblek, 
vulkanizacija, 
izdelovanje     umetnega 
kamna in predmetov iz 
betona in umetnega 
kamna, 

kamnoseštvo, 

zidarstvo, 
štukaterstvo (sadrarstvo 
in fasadar&tvo. 

b) do 50% obrtniškim gospodarstvom, ki se ukvar- 
jajo z umetniško ali specialno obrtjo, 

c) do 30% nad 65 let starim obrtnikom, ki pri 
svojem delu ne uporabljajo plačane delovne eile. 

Za umetniške obrti se štejejo zlasti umetni kovači, 
ki se izključno bavijo z umetnim kovaštvom (kovano 
železo), lesostrugarji, rezbarji, pasarji in štukaterji. 

Za specialne obrti se štejejo zlasti izdelovalci mo- 
delov (kalupov) iz lesa in kovin, izdelovalci tehtnic, 
umetniških instrumentov, precizni mehaniki, optiki, 
galvanizerji, izdelovalci medicinskih in kirurških in- 
strumentov in aparatov, izdelovalci mozaičnih del, iz- , 
delovalci obvez in ortopedskih predmetov, orodjarji, 
orožarji ter brusilci in graverji stekla. 

Okrajna davčna komisija določi v sporazumu z 
Ministrstvom za finance LRS in s Svetom vlade LRS 
za industrijo, katerim obrtniškim gospodarstvom se 
priznajo olajšave pod točkama b) in c) in za koliko 
odstotkov se jim zniža davek. 

Obračunani davek na dohodek se poveča: 
a) za 5% tistim obrtniškim gospodarstvom, ki 

zaposlujejo eno plačano delovno silo, 
b) za 10% tistim obrtniškim gospodarstvom, ki 

zaposlujejo dve plačani delovni sili, 
c) za 15% tistim obrtniškim gospodarstvom, ki 

zaposlujejo tri plačane delovne sile, 
č) za 20% tistim obrtniškim gospodarstvom, ki 

zaposlujejo štiri ali več plačanih delovnih sil. 
Vajenci se ne štejejo za plačano delovno silo. 
Obrtniki, ki zaradi svojo bolezni uporabljajo pri 

svojem delu eno plačano delovno silo, se oproste po- 
večanja davka po prejšnjem odstavku. Kolikor uporab- 
ljajo več plačanih delovnih eil, se njihov davek poveča 
sorazmerno s številom uporabljenih plačanih delovnih 
sil zmanjšanim za enega. 

Obrtniška gospodarstva, ki imajo poleg dohodka 
od pridobitnega dela tudi dohodke od premoženja, pla- 
čajo dohodnino od premoženja po lestvici dohodnine 
od premoženja, in sicer po stopnji, ki U6treza vsoti 
dohodka od pridobitnega dela in premoženja. 

Za dohodek od pridobitnega dela se uporablja iz 
ustrezajoče lestvice stopnja, ki ustreza višini dohodka. 

Celotni znesek davka ne ••• biti v nobenem pri- 
meru nižji od davka, obračunanega po lestvici za davek 
od pridobitnega dela, če bi t;o ta uporabila za ves 
dohodek obrtniškega gospodarstva. 

IV 
Za obračunavanje dohodnine od drugih poklicev 

se predpisuje tale davčna lestvica: 
Oanova % Dawk 

1.000 3.— 30 
2.000 3.— 00 
3.000 3.— 90 
4.O0O 3.— 120 
5.000 3.— 150 
6.000 3.— 180 
7.000 3— 210 
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Osoova % Davek Osnova % Davek 

8.000 3.— 240 73.000 8.88 6.480 
9.000 3.— 270 74.000 8.94 6.620 

10.000 3— 300 75.000 9.01 6.760 
11.000 3.— 330 76.000 9.08 6.900 
12.000 3.— 360 77.000 9.14 7.040 
13.000 3.15 410 78.000 9.20 7.180 
14.000 3.29 460 79.000 9.26 7.320 
15.000 3.40 510 80.000 9.33 7.460 
16.000 3.50 560 81.000 9.52 7.710 
17.000 3.59 610 82.000 9.71 7.960 
18.000 3.67 660 83.000 9.89 8.210 
19.000 3.74 710 84.000 10.07 8.460 
20-000 380 760 85.000 10.25 8.710 
21.000 3.95 830 86.000 10.42 8.960 
22.000 4.09 900 87.000 10.59 9.210 
23.000 ' 4.22 970 88.000 10.75 9.460 
24.000 4.33 1.040 89.000 10.91 9.710 
25.000 4.44 1.110 90.000 11.07 9.960 
26.000 4.54 1.180 91.000 11.21 10.210 
27.000 4.63 1.250 92.000 1137 10.460 
28.000 4.71 1.320 93.000 11.52 10.710 
29.000 4.79 1.390 94.000 11.66 10.960 
30000 4.87 1.460 95.000 '    11.80 11.210 
31.000 5.- 1.550 96.000 11.94 11.460 
32.000 5.13 1.640 97.000 12.07 11.710 
33.000 5.24 1.730 98.000 12.20 11.960 
34.000 5.35 1.820 99.000 12.33 12.210 
35.000 5.46 1.910 100.000 12.46 12.460 
36.000 5.56 2.000 105.000 13.06 13.710 
37.000 5.65 2.090 110.000 13.60 14.960 
38.000 5.74 2.180 115.000 14.10 16.210 
39.000 5.82 2.270 120.000 14.55 17.460 
40.000 5.90 2.360 125.000 15.89 19.860 
41.000 5.97 2.450 130.000 17.12 22.260 
42.000 6.05 2.540 135.000 18.27 24.660 
43.000 6.12 2.630 140.000 19.33 27.060 
44.000 6.18 2.720 145.000 20.32 29.460 
45.000 6.24 2.8ï0 150.000 21.24 31.860 
46.000 6.30 2.900 155.000 22.10 34.260 
47.000 6.36 2.990 160.000 22.91 36.660 
48.000 6.42 3.080 165.000 2404 39.660 
49.000 6.47 3.170 170.000 25.09 42.660 
50.000 6.52 3.260 175.000 26.09 45.660 
51.000 6.67 3.400 180.000 27.03 48660 
52.000 6.81 3.540 185.000 27.92 51.660 
53.000 6.94 3.680 190.000 28.77 54.660 
54.000 7.07 3.820 195.000 29.57 57•60 
55.000 7.20 3.960 200.000 30.33 60.660 
56.000 7.32 4.100 205.000 31.17 63.910 
57.000 7.44 4.240 210.000 31.98 67.160 
58.000 7.55 4.380 215.000 32.75 70.410 
59000 7.66 4.520 220.000 33.48 73.660 
60.000 7.77 4.660 225.000 34.18 76.910 
61.000 7.87 4.800 230.000 34.85 80160 
62.000 7.97 4.940 235.000 35.49 83.410 
63.000 8.06 5.080 240.000 36.11 86.680 
64.000 8.16 5.220 245.000 36.70 89.910 
65.000 8.25 5.360 250.000 37.26 93.160 
66.000 8.33 5.500 255.000 37.90 96.680 
67.000 8.42 5.640 260.000 38.52 100.160 
68.000 8.50 5.780 265.000 39.11 103.660 
69.000 858 5.920 270.000 39.68 107.160 
70.000 8.66 6.060 275.000 40.24 110.660 
71.000 8.73 6.200 280.000 40.77 114.160 
72.000 8.80 6.340 285.000 41.28 117.660 
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Letnik IX Priloga k 3. kosu z dne 22. januarja 1952 Štev. 3 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri   vsaki   registraciji   ic   sedež  podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali izbrisa pa v datumu 

Vpisi 
«7. 

besedilo: »Sil»at — gozdno in lesno 
gospodarstvo Agronomsko in gozdarske 
(fakultete • Ljubljani. 

Poslovni predmet: Upravljanji-, varstvo 
in izkoriščanje gozdov ter predelava • 
pronaja  les;i   ti   drugih  proizvodov. 

ustanovitelj podietja: Vlada LRS, od- 
ločba št. 11-990/7—51 z dne 3 Vili. 
1951. 

Operatuni upravni voditelj: Agronom- 
ska   in   gozdarska   fakulteta   v   Ljubljani- 

Za podjetje podpisujeta: 
mg. Bellram Vladislav, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zak- pooblasti! « pravil 
podjetja, ter Fajdiga Vladimir, šef raču- 
novodstva, eopodpieuje listine po 47 členu 
spi. zakona o drž. gos p podjetjih. 

Ministrstvo za finance LKS. Ljubljana 
dne 30. decembra 1051. 

St. 243 496—1951 68 

98. 
Besedilo: Ba.-nikova tiskarna (Ljublja- 

na. Breg 10—12). 
Poslovni predmet: Tiskanje, vezanje in 

broširanje knjig, revij, brošur in obraz- 
cev. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
lotba št. 232 • dne 8.  VI. 1050. 

Operativni upravni voditelj: T «kovni 
konzorcij OF, Ljubljana. 

•.-• podjetje podpisujejo: 
OvGfirk Janez direktor, Brolih Janez, 

nameMnnk direktorja, Drašler Emil, raču- 
novodja, in Vladika Slava, namestnik ra- 
čun •• od ir 

F,n .-t.  18-52 239 

Besedilo: Umetniški zavod za litogra- 
fijo (Ljubljana, Igriška 6). 

Ponovni predmet: Izvršuje vsa flela v 
offsetu, kniiçotusku, kartonaži   ,n- kujtgo 
vezmi ci. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. 232 z dne 8. VI, 1950. 

Operativni upravni vodMelj : Tiskovni 
konzorcij OF, Ljubljana. 

Za podjetje podpisujeta: Jeršek Vinko, 
direktor, «ti Jeseničiiite Danica, računo- 
vodja. 

Fun št.  16—52 283 

Besedilo: »Kmečki glas«, (Ljubljana, 
Kcmenskega 7). 

Poslovni predmet: Izdaja »Kmečki glas« 
e ötrokovno prilogo »Za naprednejše kme- 
tijstvo«. 

Ustanovitelj podjetja: Izvršilni odbor OF 
za Slovenijo dne i. VI. 1943. 

Operativni upravni voditelj: Tiskovni 
konzorcij OF, Ljubljana. 

Za podjetje podpisujejo: 
Grabeljšek .••••1, direktor. Poljanec 

Frane, upravnik, in Uršfč Franc knjigo- 
vodja. 

Fin št. 18-52 236 

Razglasi  in  objave 
Besedilo: »Naša žena< (Ljubljana, Ko- 

rn enakega 7). 
Poslovni predmet: Izdajanje mesečnika 

»Naša žena« e krojno polo, ,n drugih pu- 
blikacij. 

Ustanovitelj podjetja: Protifašistična 
ženska zveza Slovenije, prva številka j« 
izšla novembra 1942. 

Operativni upravni vodite]j: Tekovni 
konzorcij OF, Ljubljana. 

Za podjetje podpisujejo: 
Košir   Fani,   direktor,   Poljanec   Franc, 

upravnik, in Potnik Francka, knjgovodja. 
Fin  št.  14—52 238 

Besedilo: Slo\cuski knjižni zavod 
(Ljubljana, Pred škofijo 5). 

Poslovni predmet: Založba, s knjigar- 
nam,: in papirnicami na debelo m na 
drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, Mini- 
strstvo za iindustnjo In rudarstvo, obči 
oddelek, zap. št. I-P-1438-46 z dne 15. 
IV.   1946. 

Operativni upravni voditelj: Tekovni 
konzorcij OF, Ljubljana. 

Podružnice: Wolfova ul 5, Celovška c. 
64. Zaloška c. 33, Tržaška c. 75, St. Vid 
37 in skladišče v Volo ja kov;  ulic 4. 

Za  podjetje  podpisuiejo: 
Klopčič Mile. direktor, Kampcs Zorka, 

namestnik direktorja, in Cotrč Marija, 
«lavni računovodja 

Fin  št.  15—52 234 
MLO  Ljubljana, povcrjenlstvo  za  finance 

dno   5.  januarja   1952. 

99. 
Beeeddo: Dekoracija in reklama, Celje. 
Poslovni predmet: Dekoriranje prosto- 

rov, določeni« za zbore, razstave, sejme 
in pod., urejanje izložben/h oken, izdelo- 
vanje reklamnih in prireditvenih lepakov, 
kiinoreklam, prospektov, idejnih načrtov 
in podobno, izdelovanje umetnega cvetja, 
listja in sadja. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 
ločba st. 1-1655/1—51 z dne 9. XI. 1951. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Celje, poverjonišivo za trgo- 
vino in gostinstvo. 

Za podjetje podpisuje: 
Olkp Franjo, ravnatelj, samostojno, v 

obsegu zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja. 

"LO Celje, poverjenistvo za  finance 
dne 5. januarja 1052. 

St IX-14-1952 143 
• 

100. 
Besedilo: Krajevno podjetje poljedel- 

skih strojev, St Jur|j P- C. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

pravila poljedelskih strojev. 
Ustanovitelj in operativni upravni vodi- 

telj podjetja: KLO St. Jurij pri Celju. 
Za podjetje podpisuje: 
Blaj Vinko, upravni'k, samostojno, v 

obsegu zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

OLO  Celje okolica, poverj.  za  finance 
dno 28. decembra 1951. 

St. 2569/1051 208 

101. 
Besedilo: Gost'nsko podjetje KLO Cerk- 

no. 
Postavni   predmet:   Gostnske  etontve. 
Ustanoviltelj in operativni upravni fo- 

ditelj podjetja:  KLO Cerkno. 
ObraÜ podjetja: Gostilna »Pri jelenu« 

v Cerknem 61; Gostilna »Pri lovcut v 
Cerknem 46; Mesarca m Pekarija T 
Cerknem. 

Za  podjetje  podpisujeta: 
Stuc-n Ciril   in Ohrid  Anton, skupaj, 

OLO  Idrija, poverjcniStH) za finance 
dne 28. decembra 1951. 

St. 3347/X—1951 25 

102. 
Besedilo: Mestno podjetje »Mehanika«, 

Kamnik. 
Poslovni predmet: Popravilo motornih 

koles, dvokolce in druge mehanične «4o- 
ritve. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Kamnik, odločba št. 
6-1527/1   z  dne  19. XII. 1951 

Za podjetje podpisujejo: 
Grznčič Oskar, upravnik, samostojno; 

v odsotnosti ga nadomešča Ručman Aloj- 
zij, rMinestnJk: vse spise finančnega m 
kreditni-•• značaja sopcdpisuje z upravni- 
kom BoLataj Ivanka, knjigovodja, v od- 
sotnost, pa Nemec Ju •>< oamestnlV knji- 
govodje. 

Št. 3748/51 152 
Besedilo; Mestno podjetje »Ključavni- 

čarstvo — vodovodne instalacije«, Kam- 
nik. 

Poslovni predmet: Splošno in strojno 
ključavničarstvo kleiparstvo in vodovodna 
instalacija. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Kamnik, odločba št. 
6-1528/3 z dne 22. XII. 1951. 

Za podjetje podpisujejo: 
Grzinčič Oskar, upravnik, samostojno; 

v odsotnost» ga nadomešča Belec Zvono, 
namestnik; v6e epise finančnega in kredit- 
nega značaja sopodpisuje z upravnikom 
računovodja Bogataj Ivanka, v odsotnosti 
pa Nemec Jurij, namestnik računovodje. 

St. 3749/51 \ 153 

Besedilo; Mestno podjetje »Elektro«, 
Kamnik. 

Poslovni predmet: Splošna električna 
dela 

Ustanovitelj in operativni upravri' vo- 
ditelj podjetja: MLO Kamnik. odločbn št. 
S—1527/2 z dne 19. XII.  1951. 

Za podjetje podpisujejo: 
GrzinSč Oskar, upravnik, eamostojno; 

v odsotnosti ga nadomešča Stefula Dra- 
go, namestnik; vse spise finančnega :n 
kreditnega značaja sopodipisuje z uprav- 
nikom računovodja Bogata j Ivanka, v od- 
sotnosti- pa Nemec Jurij, namestniiik raču- 
novodje. 

St. 3750/51 151 
0L0 Kamnik,  poverjeništvo  «a finance 

dne 3  januairia 1952. 
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103. 
Bf'SPiMo: Mestno podjetje »Mizarstvo«, 

Kamnik. 
Poslovni predmet: Spinino mizarstvo 

in zaganie drv z elektrano žago 
Ustanovitelj io operativni upravni vo- 

ditelj |«"djf"tja: MLO Kamnik, odločila št 
6-1527/3   z   dno   21.   ••.   1951. 

Za   podjetje   podpisujpjo: 
Legedič Karel, poslovodia. «amnslojno, 

v odsotnosti ga nadomešča Tajč Janez, 
namestnik; vse sp so finančnega in Kre- 
ditnega značaja sopodpisuje z upravnikom 
Bogataj Ivanka, računovodja, v njeni od- 
sotnosti pa Nemec .tur j. namestnik. 
01,0 Kamnik» poverjeništvo za finance 

dne   7.   januarja   1052. 
St. 3751/51 210 

10 J. 
Besedilo: Krajevna suptilna, Siiliadnle. 
Poslovni predmet: Točpnje alkoholnih 

in   brezalkoholnih   p jač.   prodaia   ieslvin. 
Ustanovitelj in operativni upravni lo- 

diteli podjetja: K LO Moste, odloči« št. 
1 • dne 21. X. 1051. 

Za podjetje podpisujejo: 
Sršen Franc, upravnik, samostojno: v 

odsotnosti ca nadomešča 4is>n Katarina; 
spise finančnega in krod"tneg;i značaja 
«opodpienje z upravnikom IMiar Zdravko, 
knjigovodja, v odsotnosti pa Rihar Ivan- 
ka. 
0L0 Kamnik   poverjeništvo za finance 

dne 27. decembra  1951. 
et.  3710/51 1223.4 

105. 
Besedilo:   Pekarija,   Smlednik. 
Postovrai predmet: Peka in prodaja 

kruha 
Ustanovitelj in operai: vni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Smlednik, odločba 
žt. S34/2—51  z dno 25. X.  1051. 

Za podjetje podpisujeta: 
Stritar Anton, upravnik, in .lenkole 

An,ca, knjigovodja, po zakonitih poobla- 
stilih   in   praviilin, podjetja. 

St. II—1256/2-51 252 

Besedilo:  Trgovsko podjetje, Smlednik. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja na 

drobno industrijskega tekstilnega in Spe- 
oerijsikega blaga ter alkoholnih pijač v 
zaprMi steklenicah. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Smlednik, odločba 
*t. 834/51 z dne 12. X. 1951. 

Za podjetje podpihujeta: 
Medved   Meri,   poslovodja   in   .Icnkole 

AmVa,  knjigovodja, po zakonitih  poobla- 
êtilili in pravilih "podjetja. 

0L0  Kranj okolica, pover/. za financo 
dne   •).  januarja   1952. 

ät.  II—1144/3—51 255 

• 
106. 

Besedilo: Trgovsko podjetje,  Sencur. 
Poslovni prcdmnt: Prodaja prehranbe- 

••••  m industrijskega blaga. 
Ustanovitelj d« operativni upravni vodi- 

telj podjetja: KLO Öenöur, odločba št. 748 
z dne 1. XI. 1951. 

'    Za podjetje podpisujeta: 
Hemic Anton, upravinfik, :n Erain Pepca, 

blagajnik, po zakonitih pooblastilih in 
pravilih   podjetja. 

0L0 Kranj okolica, poverj. za finance 
dne 7. januarja 1952. 

Ôt. 11-1250/2-51 253 

107. 
Besedilo: Trgovsko podjetje • Kostanje- 

vici. 
Poslovni predmet: Nakup m prodaja 

bla;:,i   /.a   -iroko   polrošnio 
Ustanov,lelj .n operativni upravim vo- 

di'tel | podjetja: MLO Kot-taniev jca, odločba 
št    20  z dne  30.   XII.   1051. 

Za   podjetje  podpisuiejo: 
Barb*' Ivan. upravnik. Kunlanč Karel, 

računovodja, za vse zadeve uprave, raču- 
l.ovodstva, denarnega, obračunskega in 
VrortiliiPga značaja, po zakonitrh poobla- 
sti Uh. 

OLO   Krško,  poîcrjcniïtvo za   finance 
dne  10   januari,!  1952 

št. 92/1—52 34S 

ms. 
BifvPililo: Hotel  .lem/aleni. Ljutomer. 
Poslovni predmet: Prodaja |et.|\in, to- 

čenje alkoholnih ,n brezalkoholnih ju jač, 
izdaianje  tujs-kih sob. 

Ustanovitelj m operalivni upravnu vo- 
di'tel;  podjelja:   MLO  Ljutomer. 

Za podjetje podpsujeta: Zenkov'č Ste- 
fan, uprav lili;, ;,n Simon ič Irina, knjigo- 
vodja. 

ftl.  1371—2'51 137 

Besed lo: Kolodvorska restavracija. Lju- 
tomer. 

Poslovni   predmet:   Prodaja   jc-lvtii,  to- 
čen |e  alkoholnih   in   brezalkoholnih   pi'inč. 

Ustanov.teli   M?  operativni   upravnu   vo- 
ditelj podjetja: MLO Ljutomer. 

Za  podietje  pndpsujela: 
Kociper   Andrej,   upravnik,   in   Simcn.č 

Irma,   knjigovodja 
St. 1371—4/51 139 

OLO Ljutomer,  poverjeništvo za finance 
dne 27.  decembra  1051. 

• 
ton. 

Besedilo: Kolodvorska restavracija, Ma- 
ribor  (Glavni  kolodvor) 

Poslovni   predmet:  Gostinske storitve. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 

ločb.-,  Št.   1930/1-51   z  dne 22.  XI-  1051. 
Oporaltrvni upravni voditelj: MLO Mari- 

bor, poverjeništvo za turizem • gostin- 
stvo. 

Za  podjetje  pod.pisujejo: 
Likovnik Franc, samostojno, po zakoivi- 

tfh pooblastilih i" pravilih podjetja; La- 
panja Marija, gospodarski pomočnik in ra- 
čunovodja, 60'podpisnje lisbiine denarnega, 
materialnega, obračunskega in kreditnega 
značaja. 
JÌL0 Mariltor, poverjeništvo za financo 

dne 13. decembra 1951. 
H. Pov 50/244/51 33 

* 
110. 

Besedilo: Mestne trgovine, Postojna 
(Moskovska ulica). 

Poslovni predmet: Nabava in prodaja 
prehranbenih predmetov, tekstila, obutev 
im drugega trgovekega blaga 1er Specerije. 

Ustanovitelj podjetja:  MLO Postojna. 
Operativni upravni voditoj; MLO Po- 

stojna, povcrjcmilstivo za lokalno gospodar- 
stvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Boškovič Jovan, upravnik, e pooblastili 

v mejah pravil in zakonskih predpisov; 
Turk Stanka, knjigovodja, s pooblasti)1 po 
47. ölen« spi. zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 
OLO Postojna, poverjeništvo za financo 

dne  3,   januarja   1952. 
St. 2332/2—1951 64 

111. 
Besedilo; Krajevna mesarija v Kamni 

gotici. 
Poslovni predmet: K lam e živjne. izde- 

lovanje mesnih izdelkov in prodaja mesa. 
UslaiiovMeli in operativni upravni vo- 

ditelj podietja: KLO Kamna gorira, od- 
ločba .-I.  1001/51 7. dn0 20.  XI.  1951. 

Za   podjetic   podpisujejo: 
•••• Ivan, poslovodja, Gmajner Milica, 

namestnik poslovodje in Pogačnik Mira, 
račiinovodia 

Št. XI —1013/1-51 12093 

He.seddo:  »Sport hotek  na  Pokljuki. 
Poslovni predmet: Postnv.ba z alkohol, 

nimi m brezalkoholnimi pi|afami, toplimi 
n   mrzlimi   ledili,   oddaja   prenočišč. 

Podjetje je ustanovila vlad;i LBS dne, 
30. VI. 1017, odločba S-zak. 3tt kot pod- 
iet|e republiškega značaja; z odločbo vla- 
de LBS, št. II -713/1 — 1051 z dne 30. VI. 
1951 pa je podjetje prešlo v pri.«loinrst 
MLO Bled 

Operati'vni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Bled. 

Za   podietje,   podpisujeta: 
.lazbpp franc, dii'reklor m Seničar Mari- 

lar..  glavni   lačunovodja. 
ftl. XI —1455'1-195l 120S3 

OLO ICadovljica,   poterjoiiišho  za   financo 
dne  20.  decembra   Util. 

* 
112. 

Benedillo: Trgovina i vinom. Šmartno 
ob Paki. 

1'os-lovnr predmet: Nakup, v^kladi-i enie 
iti prodaja v .na 1er drugih alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač. 

Ustanovilielj in operativni upravu vo- 
lititeli podjetja: OLO Šoštanj, poverjeni- 
štvo  za  trgovino   in  preskrbo. 

Za  podietje podpisujeita: 
.lakše Slane, ravnatelj in Kekec Olga, 

računovodja, oba skupaj. 
OLO Šoštanj, poverjeništvo Za finance 

dne 3. januarja 1952 
et- 2305/51 263 

Spremembe 
113. 

Besedil«: Vrtnarsko gospodarstvo, ,\fed- 
log (Celje). 

Glavnu računovodja Ojslrež Majda bo 
sopodpisovala odslej z osebnim imenom 
Lavrenčič Majda. 

Ministrstvo za  f Dauco  LKS. LJubljana 
dne 19. decembra  1951 

St. 243 495—1951 67 

114. 
Besedilo:   Trgovsko  podjetje  »Kumo«, 

Ljubljana- 
Izbriše se  Hočevar  Miroslava m  vipjse, 
Leskovsek   Miroslava,  računovodja 

MLO  Ljubljana,  poverjeništvo za finance 
dne 29. decembra 1951. 

Fin. ät. 4094—51 1! 

115. 
Besedilo: Kino Šempeter  (Gorica). 
Podjetje se ie združilo z Upravo krajev- 

nih podjetij. 
Likvidator jo Nemec Oskar, uslužbenec 

Uprave  krajevnih podjetiij, Šempeter. 
OLO Gorka, poverjeništvo za finance 

dne 4.  avgusta  1951. 
et. 1410 798S 
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Izgubljene listine 
p r eUlicu j o jo 

Ahačić Anton, Ljubljana. •.-.•>•• .zkaz- 
••• in delowno knjičeo, izdano v Liul>- 
ljani «»2 

Ahlui Angela, Ljubljana, oeelmo izkaz- 
nico, reg. št. 25923/51, sor. št. F-0048233, 
izdano v Ljubljans. 528 

Ahl'n Kristina, Ljubljana, oeelmo izkaz- 
nico, reg. .št. 05513/51, eer. št. F-0117823, 
izdano  v  Ljubljani. 526 

ATSenak Branko, Ljubljana, indeks jurii- 
dične fakultete, .zdan v Ljubljani in iz- 
kaznico Zveze borcev, izdano v Ma ribom. 

562 
Baranja Ladislav, delavec, Zenkovci 85, 

p. Bodonoi, osebno izkaznico, reg. St. 
,26834, eer   št. G— 0108544. 11422 

Bedina Dragica, Ljubljana, oeebno iz- 
kaznico, izdano leta 1051 v Ljubljani. 

534 
Berger Brnni>|ava. Ljubljana, osebno iz- 

kaznico, reg. št. 25888/51, eer. šl. 0048108, 
ledano v Ljubljani. 561 

Berglcz Tončka. Maribor, Slrel.ška 75. 
pnlrdilo o oddani svinjski koži na hue 
Verdonik pri Koloksu v Mariboru, št. 
08350, «zdano 2. I. 11)52. 292 

Bertoucelj Stane, strojni ključavničar, 
Kropa, osebno izkaznico, eer. št. 0813698, 
reg.  št.  22788,  izdano  v  Radovljici.    221 

Beuo Eigen, Kembij0 43, p. Knežak, 
roi. 12. IX. 1929, delovno" knjižico št. 
1297134, izdano  v   Il>r. Busi rei. 219 

Blatnik Karolina, Dobindol J    p. Uršna 
sela, osehno izkaznico, eer. št. 0338081. 

049 
Blažič Marija, Dragomolj 38, Podgorica, 

osebno izkaznico,  iEdano v  Podgorim. 
598 

B»bek Dragica, Petrovčo 54. osebno iz- 
kaznico, reg. št. 21098, ser. št. F-0660011, 
izdano od OLO Celje okolica, in izzjkazruro 
za kolo št. 13085. (Ì39 

Bornšek Ivan, Celje, Sip. H udinja 106, 
osebno .m sendkalno izkaznico ter vodni- 
ško knjižico 296 

Borštnar Mirko, Ljubljana, inideks uni- 
verze, izdan leta 1948 v Ljubljani.     524 

Božič Kamenko, Ljubljana, indeks uni- 
verze, izdan 1. 1947 v Ljubljani. 522 

Brafič Angela, Stražiščo 225, delovno 
knjižico št. 1393398, izdano 20. 1. 1918. v 
Kranju. 647 

Bravničar Gizcla, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, izdano v Ljubljani. 601 

Butara Matilda, Ljubljana, osebno iz- 
kazruVo, izdano v Ljubljani. 494 

Cpot Vilma, Tišina K. P- bankovci, 
Pirekmurje, roj. 1. IX. 1901. osebno iiz- 
kaznko, reg. št. 180100, ser. št. G-0099S10, 
izdano v M: Sobot'i. 158 

Cnliiar Ani. Ljubljana, delovno knjižico, 
Izdano leta 1951  v Kočevju-. 603 

Canfala Stolan, Trata 23. Radgona, 
osebno izkaznico reg. št. 6S39/I, izdano 
v Radgoni 516 

Drolc Ivan, •••••• 21, Vransko, roj. 
15. V. .18S9, osebno izkazniico, ree;, št. 
9929, ser. .št. 0678744, izdano pri OLO 
Celje okolica. 215 

Fabris Luigia, Dubrovnik 292. roj. 8. 
IX. 1902 v Mojano, Italija, otebno iekaz- 

niro za lujr državljane v obmejnem p3su, 
!.er. št. It-057290, i eg. št. HO, izdano v 
Dui     Lendavi- 99 

Firer Fraii'išUa, Maiibor. Ulica X. ok- 
lobra, osebno izka/nico, reg. ~l. 8081. se<i'. 
št    1291, izdano v  Mariboru 5.  XII. 1951 

468 
Fujan Antonija, Ska ručna 37, oeebno 

loLaznico, izdano pri OLO Ljubljena, oko- 
lica. • 

Fiuulak Vinko, Maribor. Komenskcga 
9, osebno izkaznico št. 6857, izdano v 
Pre logu. Hrvateka. 555 

Gioscnto Justina, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 48921/51, 6er. št. F— 
0071231,  izdano v Ljubljani. 532 

Golob Fordo, Žabljek. Poljčane, delovno 
knjižico,  izdano v  Mariboru. 455 

Golob Milan. Slov. Bisitrica, pomočnuško 
spričevalo, izdano od >IMPOL< v Slov. 
Be-tne-i avgusta 1947. 457 

Gorjanc Janez, Pristava 3. Križe pri 
Tržiču, osebno izkaznico in odločbo o po- 
kojnini, izdano v Križali  pri Tržiču.    489 

Grubar Anica, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 75391/51, ser. št. 0097701, 
izdano v  Ljubljani. 558 

Hillinger Franc, Ljubljana, «pričevalo 
VITI. razred^ gimnazije, s potrdilom o 
opravljeni   veliki   maturi,  izdano  v Celju. 

606 
Hiršelj Angelca. Domžale, Kolodvorska 

30, inj. fi. V. 1930, osebno izkaznico, 
soi. št. 0173038, reg. št. 27128. izdano v 
Kamniku  9.  V.   1951. 213 

llustnik Alojz, Trluovlje, Loke, osebno 
zkazniro, reg. št. 4391, ser. št. F-0717701. 

297 
Hrovat .Tusti, roj. 18. II. 1917, Podkraj 

20, Zagorje ob\ Savi. osebno izkaznico, 
rcg. St. 17361, sor. št. F-0730671, izdano 
v Trbovljah in osebno izkaznico, rcg. št. 
17362, ser. št. F-0730671, izdano na Imo 
Hrovait Malha. roj. 29. IX. 1904, Podkraj 
20, ji. Loke. Zagorje ob Savi. 170 

Hmlobivnik Janez, Suha 23, p. Kranj, 
osebno izkaznico, ser. št. 0195747, rog. 
št. 6437. &59 

Hilmar Stefan, Kras 27, Levpa. osebno 
izkaznico, izdano od OLO Gorica. 48 

Ivanorič Uroš, Vojaški odsek št. 6, Čr- 
nomelj, osebno uzkaznrco, DA št. 082430, 
ser. št.  DA 82459. izdano v Črnomlju- 

518 
Jaklič Jože, Podkraj 1. p. Veliko Lašče, 

rcselxno izkaznico, eer. št. 17810, reg. št. 
17500, izdano v Grosupljem. 167 

Janko Vera, Dijaški dom, Šmihel pri 
Novem mestu, oeebno izkaznico, ser. št. 
0319932. G!8 

JugOvič Janez, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 56184/51, reg. šl. 0078494, 
izdano v Ljubljani. 5-20 

Jiirišcvlč Anton, Golac 13, p. Obrov, 
osebno izkaznico, rog. št. 1443, ser. št. 
0348753, izdano v 11. Basirci 1. 1950. 

553 
Kac Jožela, TTotinjn vas 83. p. Slivnica, 

osebno   izkaznico,  reig   št.  16096, eer.  šl. 
0606402, izdano v   Celju. 473 

Kalni Milena, Maribor, osebno izkaznico, 
reg.  st.  45232, ser.  št.   47418,  izdano  v 
Mariboru. 521 

Kežmali Jožef,  mlinar, LoSkn  gora.  p. 
Zreče, osebno izkazniro, ser. št. O7SS103. 
reg. št. 23243, izdano v Poljčanah.       101 

Kidrič Mar.ja, rojena Wagner, Mar-bor. 
Studenci, L-mbuška 167, delovno knjižico 
št.   2129033,   izdano  v   Mariboru. 465 

Klanipïpr 1'avla, Maribor, Pobreška Oa, 
(celino izkaznico, reg. št. 43693, eer M. 
15879,  izdano  v Mariboru   1.  III.  1951. 

464 
Kleinrniič Jože, Ljubljana, Jetano\a 4, 

osebno izkaznico »t. 34S8/51, izdanu v 
Ljubljan. 604 

Klcnienrir Mira. Zobna ambulanta, 
Ptuj, osebno .izkaznico, reg. št. 2779, t-ÇT. 
št. 0245086, izdano 4. I. 1951. 356 

Koljentar Franc. Hrušica 19, Jesenice. 
delovno knjižico it. 1482.348, izdano na 
Jesenicah. 000 

Kobold Alojz, roj. 27. IV. 1932, Janžev 
vrh 21. p. Vuhred, oeebno izkaznico, iz- 
kaznico o naboru in izkaznico OF.   10922 

Konestabo Iran. 1'regarje 17, ossbuo 
izkaznico, reg. si. 8933, eer. št. 03562443, 
izdano v Ilirski Bistrici. 554 

Košar Florijan, Podgorje 101, Kanin k, 
osebno izkaznico, rcg. št. 297. eer. št. 
0446607, izdano v Kamniku. 520 

Kovač dr. Anton, Celje, Zavedna 22, 
cvid. tablico avtomobila DKW, reg. št. 
S-4003, izdano v Celju. 646 

Kralj Alojzija, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico,  reg. št. 868/50, izdano v Ljubliaui- 

495 
Kranjc Alojzij, Podova, Rače pri Mari- 

boru, osebno izkaznico, reg. št. 4250. ser. 
št. 0589460.  izdano v  Mariboru  1951. 

471 
Kranjc Franc, Sv. Miklavž 35 pri  Man- 

| l>oru, delovno knjižico  izdano v Mariboru 
1948. 469 

Krek Janez, Govejek 3, osebno izkazni- 
co, reg. št. 25748, ser. št. F 0129058, iz- 
dano pri OLO Ljubljana okolica. 493 

Kučič Marija, Središče ob Dravi, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 18273, eer. ši F— 
92812S3, izdano 6. XII. 1950. '   357 

Lakncr Štefka, Ljubljana, osebno izkaz- 
niioo, izdano v Ljubljani. 557 

Le-ban Viktor, zaposlen pri napeljavi 
t. t. Unije Ljubljana—Celje, bivajoč začas- 
no v Lukovici 13, osebno izkaznico, iz- 
dano v Tolminu  in sindikalno izkaznico. 

350 
Lenarčič Jcra. Črnuče, osebno izkazni- 

co, rcg. št. 11506, ser. št. F-0169S10, -iz- 
dano pri OLO Ljubljana okolica.        493 

Likar Dominik, Idrija, Triglavska 16, 
prej v Podlabinu, Kaserman 45, oeelmo 
izkaznico,  izdano v   Labinu. 169 

Lintner Santa, Maribor, Grajski Irg 1, 
osebno izkaznico, reg- št. 689, ser. št. 
2699, izdano v Mariboru 2. XII. 1950. 

451 
Lipovnik Irana, Maribor, Knez,-,  Korlja 

15, osebno  izkaznico, reg.  št.  3962, ser. 
M.   000*2477.  izdano  v   Mariboru   27.   XI. 
1950. 451 

Logar Iran, Idrija, Partizanska 7, oseb- 
no iizkaznico, ser. št. 0535046 ree šl 
5036. ' IG8 

Logar Štefanija, Železniki 108, delovno 
knjižico   št.   2417864.   izdano  v   Kranju. 

490 
Loronfič Antonija, Maribor, Tozno, 

Slrpiklipva, V. blok, delovno knjižicu št. 
1267966, izdano v Mariboru. 460 
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Lukaček Marija, Zavrč 14, oeebno iz- 
kaznico, reg. St. •90, eer. št. 0256504, 
izdano 12.   Vf   1951 v Ptuju. 217 

Sialic Slavko, M;iren 28S, Gorica, oseb- 
no izkaznico, eer. št. 0200072, reg. št. 
20134, izdano  v   Gori«. 293 

Maroc Franc, Maribor, Fobrežje. Koso- 
velova 22> evi<j. tablico št- 546SÒ za mo- 
torno kolo znamke »Puch* lipa Sache, iz- 
dano v Mariboru. 474 

MarinfiJ Vencelj, Ljubljana, obebno iz- 
kaznico, izdano v Starem trgu pri Ložu. 

530 
Matij Marija, Maribor, Studenci, Lim- 

buška 26, delovno knjižico št. 1000669- 
472 

Medle Nikolaj, Ljubljana, .ndeks uni- 
verze, izdan Jeta 1048 v Ljubljani.     525 

Mesarij Leon, Maribor« Teziio, Dogoška 
&?#ta, eameki blok, osebno izkaznico, iz- 
dano v Ljubljani 1951 m prometno knji- 
žico za kolo znamke >Adler«, št. 1269325. 

477 
Mulle Franc, Slovenija avtoproniet, 

Ajdovščina, delovno  knjižico »t.  1276865. 
1•6 

Mupda Slavko, Ljubljana, Hai*ka 9, 
potrdilo za izdajo dolovne kntw.ee, izdano 
v Ljubljani. 6-15 

Mušii Vera,  Ljubljana,  indeke   n uni 
verzitetno  izkaznico,   izdano leta   1948  v 
Ljubljani. 523 

Muznik Rado, Plaeerovci 9, p. Gorišni- 
ea, knjižico za kolo št. 1183843. 366 

Narat Marija, Maribor, Jadraneka 23a, 
cgebRo izkaznico, reg. št. 32447, eer, St. 
0024377, izdano  v Mariboru  15.  I.  1051. 

456 

Norački Katarina, Ploderžuica v Slov. 
gor., osebno izkaznico, reg. št. 44827, «er- 
it.  0194736,   izdano  v   Mar''boni  1051. 

452 
Novine Vinko, Ljubljana, osebno izkaz- 

nico, izdano v Ljubljani. 531 
Okrajni i*vr»iln» odbor OF, Ptuj, pro- 

metno knjižico It. 18505 za osebni avto- 
rnob I znamko ìQpel-Kadel«, reg- števil- 
ka 4860. izdano v Ptuju 212 

Okrajni magazin, Kočevje, prometno 
knjižico št. 5739 tovornega avtomoibla 
znamke >Chcvrolet< S—••, izdano v 
Kočevju- 3 

Pandur   Vladislav,   Maribor,   Maistrova 
10, oeebno iskaznico, reg. št. 38918. eer. 
it  43331, izdapo v Mariboru 20. TI. •1- 

714 

1'avlič Anton, Novo mesto, Ljubljanska 
11, Ogebno sizkazniee, eer-  ït. 0327360. 

410 
PavlOïic Jçlena, Ceije, Ve«n» pot 1. 

osebno izkaznäco, reg. st. 14762, eer. It 
F-Q605O68. 184 

Pen Anica. Maribor, Tyrècva 20, ••••• 
rjo izkaznico, reg. št. 22130. sea-. št«vilka 
0019548, izdano v Mariboru 6- I.  1951. 

470 
l'erme Frančiška, Ljubljana. c*ebno iz- 

kaznico, eer. št. F—0143551, reg. številka 
20441, iizđano v LJubljani. 527 

Planik Mara, Maribor, Vrtna 21. oseb- 
no izkaznico, reg. St. 8566, eer. št. 9776, 
izdano v Maribc.ru 9. XII. 1951- 461 

Plohi Vinlio, Maribor, Heroja Satanovi 
ca 53,   osebno i/-kaznico,   reg. «t. 31091, 
eer. M   003".212. izdano v Mariboru  14. 1. 
1951 m prometno knj.žico z« kolo znamke 
>Falkenburg<. . 478 

Poberaj Alma, L j ubijana, odobiio izkaz- 
nico, reg. št. 49965, eer. št. F—0072275, 
izdano v L i ubijan i. 642 

Poloušak Prune. Maribor, Studenci, Kol 
5, tablica z evid. š-l. 4501 za tovorni avto 
znamko »Knottier'. 466 

Primožič Frančiška purorena Okreti?, 
roj. 2. I. 1879, Kostanjevica 21. Gorica, 
osebno izkaznico, reg. št 1K756, eer. št. 
0285830. 97 

llavuik Avgust, Nova Gorica, Ulica IX- 
korpusa 303. preklic o izgubljeni osebni 
izkaznic; za obmejn. pa*, reg. št. 12640, 
t,er. št. 0329038, izdano od OLO Gorica, 
ker ee je medtem naila. 354 

Rebec Ivan. Pairje 10, Zagorje, roj- 23 
X. 1900 osebno »kaznico, eer. št. F— 
0620220, reg. št. 9910. 295 

KendlF Ibrahima Hasib, Ljubljana, 
osebno ./.kaznico, izdano v Lučka-Peči- 
grad, Bosna- 610 

Rep 11 au. Marboi, Cesia zmago 25. 
(sellilo izkaznico reg. št 40059, eer- št. 
0037800,  izdano   v  Mariboru  29.  1.   1951. 

'467 
Republiško tc»ar»Uo podjetje »Tesar« 

Ljubljana, eviri, tablico il. S—103, iziiaiin 
v Ljubljan-. 607 

Rituper Marija, poljedelka, Ivauèevoi 4, 
p. Prcscnjakovci, osebno izkaznico, reg. 
št. 39073, ecr. št. G— 0120783 100 

Robjč Janez, Gozd-Murtiilji'k ««elmo iz- 
kaznico, reg. št. 1695, «or. št- 0298705. 
izdano pri OLO Jesenice 519 

Rotar Magdalcua, Blesku Dobrava 73, 
raj. 2- VI. 19Q9, Porudincj 27. Vinica 
pri Črnomlju, osebno izkaznico, leg št. 
3051, eer. št. 0299701. 319 

Rotner Jelka, Maribor, Kneza Koclja 
2/1/, osebno izkaznico, reg. ât. 8772, ber. 
-št. 0009982, izdano v Maribora 11. XII. 
1950. 475 

Rozina Alojzija, Loke 281, Trbovlje, 
nsvbno izkazico, eer. št. F—0715147, rog. 
št. 2137, izdano v Trbovjjali. 447 

Sarnic Marka, Maribor, Mladin6lu 6, 
osebno izkaznico, reg. et. 2510, eer. št. 
14822, izdano v Mariboru 1. 1951.      459 

Sebek Tanja, Ljubljana, uniiverzntetnn 
izkaznico št. 416/45, izdano v   Ljubljani- 

496 
Sindikat delavcev in nameščencev ko- 

munalnih podjetij in uitanor Jugoslavije. 
podružnica Ljubljana, «vojo štampiljko r, 
navedenito besedilom. 6-13 

Smrdel Zoran, Ljubljana, c«#bno izkaz- 
nico eer. St. 0-18027, reg. St- 25717, izdano 
v Ljubljani. - 497 

Span Anton, Ljubljana, univerzitetno 
izkaznico, izdano v I/jubjjani. 533 

StamejSi? Marjan, Ljubljana, vojaàko 
knjižico št. LSPU—000101309, iedano v 
vajašk«ni odseku v Ljubljen«. 560 

Stegnar Riidoll, Soler, Mestno podjetje 
»À'vtoprevoz«, Jesenice, delovno knjižico, 
izdano na Jeeenicah. 164 

Senktac Josip, Öenibije 35, p- Knežak, 
roj. 25. XH. 1925, delovno knjižico št 
1294369, izdano v Ilir. Bistrio:. 21 s 

Škafar Feliks, Ljubljana, Crna vas 177, 
vojaško knjižico, izdano 1. 1946 v Ljub- 
ljani. 556 

Skerlak Ivana, Ljubljana, osobno iz- 
kaznico, eer. št. 0077874, reg. št. 555695, 
izdano v Ljubljani. 641 

Skobcrne Franc, Maribor, Razlagova 11, 
delovno knj'žifo št. 14053, izdano v 
Kanrmiku 1917 .n vojaško knjižico, izdano 
v Novem  metlu  1945. 479 

Skribe Konja roj. 'Ì6elraan, •••••.• 33 
pri Horah, osebno izkaznico, reg. številka 
34635, ser. št. 0S442G4, izdano v Mari-boni 
1951 m prometno knjižico za kolo znamke 
sStoyer«, št   202407,  izdane v Mariboru- 

476 
Špital Jože, Gaberke 41. p. Šoštanj, 

oeeb,. i izkaznico, eer. št. 0425481. rog. il. 
2171 in izkaznico za kolo. 12114 

Stampar Katarina, Manbor. Nasipna 
118. osebno izkaznico reg. št. 11649. eer. 
št. 6531. izdano v Mariboru 15. XII. 1950. 

456 
Vczoritl< Danijel, RemSnik pri Marea- 

bergu, osebno izkaznico, reg. St. 44667, 
••• št. 46853. izdano v Mariboru 18. Tli. 
1951. 402 

-štrukelj Jnul.0, Ljubljana, knjižico o 
predvoiaSki •*|•••. št. 81, iizdano v Izub- 
ijan . " 347 

Tnkarc Franc, 1,|•1•••••, univerzitetno 
izkaznico agronomsko gozdarske fakulteta, 
izdano  leta  19.50 v Ljubljani.   - 644 

Tomažin Antonija, Novi evpt 23, Hote- 
dršica,   osebno   izkaznico,   izkaznico   OF, 

-sindiiikalno izkaznico, izkaznico za kolo in 
potrdilo o zaposlitvi. 30I 

Užmali Vid, Retje 106, VII. etaža, Tr- 
bovlje, osebno izkaznico, for. stev'lkn F— 
0719780, reg. št. 6470. izdano v Trbov- 
ljah 486 

Vedcnik rciualiWn, Raili'-nburg 121, 
oeebno izkaznico, ser. št. 0391281, reg. št. 
4971, izdano v Krhkem. 414 

Vllif Melimeli. Ljubljana, i.eebno iakaz- 
nico,   odano v Cazinu, Bosna. f>63 

Vrhovnik Ana, Ljubljana, letno spriče- 
valo, IV. razreda vjianje uršulinekp me- 
ščanske šolo v Ljubljani za šolskn Mrt 
1928/29. 605 

Vrabec Marija, Voleji grad 17, osebno 
izkaznico, reg. št. 628, eer. št. 0201338. fa- 
ciano v Sežani, 491 

Znfošnik Jože. roj. 19. •1. 1927, Pre- 
vrat 23, Slov. Konjice, o&obno izkazusco, 
reg. st._3208e, eer. It. 0767936, izdano 18. 
IV. 1951 in prometno knjižico za kolo 
znamko .»Stayer*, št. okvira 777010, cvld- 
št. knjižice 5290. 216 

Zajäck Kristina, Slovenja vae pri Ptu- 
ju, oeebno izkaznico, rog. št. 3279, eer. 
št. 0245592, izdaBo v Ptuju 1». I.  1951. 

453 
Zavrtanek Tonček. Tolmin, delovno 

knjižico št. 242530, št. de]. 2121. izdamo 
10. VIII. 19-19 v Tolminu. 11563 

Zdoläek Leopold, Mari boj-. Studenci, 
LœmbuSkn 30, delovno knjižico, izdano v 
Mariboru I. 1049 463 

Zorman Pavla, Huje 53. p. Kranj, 
osebno izkaznico- 628 

Zorn ing- Aleksander, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 8502/50, ee>r. St. F— 
0930872, izdano v Ljubljani. 559 

tïdaja >Una<rni liei LES*. Direktor in odgovorni  urednik: dr.  Raetko Močnik   ti»ka Lekarna >Toneta Tomšičac v Ljubljani 



Št. 8-* 22.1.1952 UKADNl LIST Stran Vi 

116. 
Besedilo: Mestne obrtne dela vntee, Kam- 

nik. 
Podjetje ie z odločbo MLO Kamnik, iL 

1389/1 prešlo z dnem 31 XII. 1951 v likvi- 
dacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristavkom >v 
likvidaciju. 

Likvidatorja sta: Grzinoič Oskar, uprav- 
nik, in Bogataj Ivanka, knjigovodja, ki 
podpisujeta skupaj. 

0L0 Kamni],-, povcrjenižtvo za finance 
dne 28. decembra 1951. 

Št. 3747/51 12240 

117. 
Besedilo: Mestno remontno podjetje, 

Kamnik. 
Izbrišejo se Grzen&č Oskar, Plahutnik 

Anton, Nemec Jurij in Bogataj Ivanka ter 
vpišejo: 

Lukan Leopold, upravnik, ki podpisuje 
samostojno; v odsotnosti ga nadomešča 
Stirpar Albert, namestnik. Spise finanč- 
nega in kreditnega značaja «»podpisuje 
Nemec Jurij, glavni računovodja, ki ga v 
odsotnosti nadomešča Grilj Janez, raču- 
novodja. 

OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 
dne 24. decembra 1951. 

ft. 3720/51 12154 

118.      . * 
Besedilo: Krajevna mesarija, Mengeš. 
Vpiše se poslovalnica št. 4, Trzin 64, 

ustanovljena z odločbo št. 2306 z dne 14 
XII. 1951. 

OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 
dne 28. decembra 1951. 

Št. 3752/51 12239 

Besedilo": Mestno trgovsko podjetje. Dol- 
nja Lendava. . 

Vpiše ee Nemet Ladislav, predsednik 
upravnega odbora, ki eopodpisuje v od- 
sotnosti upravnika ali računovodje pod- 
ietja. 
OLO Lendava, poverjeništvo za finance 

dne 11. decembra 1951. 
St. 318/1951 11783 

* 
120. 

Besedilo: Okrajna lekarna, Dolnja Len- 
dava. 

Izbrišeta ee Duh Vlasta in Jericijo Na- 
da ter vpišeta 

Radonjič Tamara, magister, kd podpi- 
suje z ietimi pravicami; v računskih za- 
devah sopodpisuje Vukan Ladislav, ho- 
norarni knjigovodja, vse tetine po 47. 
Senu epi. zakona o drž. gosp, podjetjih- 

OLO Lendava, poverjcništvo za finance 
dne 15. novembra 1951. 

Št. 138/1951 11609 

121. 
Besedilo: Okrajno posestvo, Kožarje. 
Po odločbi OLO Ljubljana okolica, 6t. 

Pov 600/1—1951 z dne 22. XI 1951, pre- 
ide podjetje v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej e pristavkom >v 
likvidaciji«. 

Likvidatorja sta Pleteršek Franc in 
Šinkovec Blanka. ki podpisujeta za pod- 
jetje. 
OLO Ljubljana okolica, povcrj. za finance 

dne 19. decembra 1951. 
št.   1200/93—1 12111 

122. 
Besedilo:    Mestno podjetje za precizno 

mehaniko (Maribor, Gosposka 27). 
Izbriše  se   Pukšič   Danca   in   vpiše   z 

ftim pooblastilom za podpisovanje 
Lajnšič Avgust, knjigovodja-racunovod- 

ja. ki  podpisuje poleg poslovodje vse li- 
stane  denarnega,   materialnega, obračun- 
skega in kreditnega značaja. 

KILO Maribor, poverjcništvo za finance 
dne 13. decembra 1951, 

Št   Pov 246V51 32 
• 

123. 
Besedilo:    Tovarna   čevljev    (Maribor, 

Gregorčičeva 24). 
Izbriše se e pooblastilom za podpisova- 

nje Ribarič Ivo in vpcée: 
Matjašič Franjo, direktor, ki podpisuje 

,/ okviru pooblastil in pravil podjetja. 
Št. Pov 56/250—1951 33 

Besedilo:    Glavna potrošniška zadruga 
t. o. j. (Maribor, Slomškov trg 6). 

Vpiše  se  gostinski obrat: Restavracija, 
Maribor, Rotovškj trg 2. 

Št. Pov 56/252—1951 39 
JILO Maribor,  poverjeništvo  za  finance 

dne 19. decembra  1951. 

Zadružni register 
Pri   vsaki   registraciji  je   sedež  podjetja 
ozuaien v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali izbrisa pa v datumu 

Spremembe 
21. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Novi 
Štifti. 

Izbrišejo se Sovinšek Anton, Veršnik 
Franc, Laznik Jtefka in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Tesovnik Franc, Dol 33, •••••• Ivan, 
Smi.Jdavž 4, Tratnik Matevž. Tirosek 16, 
kmetje. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dne  17. maja  1951. 

Zadr  VII 65/11 5182 
• 

22. 
Bespdilo: Stanovanjska zadruga delavcev 

n nameščencev »Moj dom« z o. j. v Ma- 
riboru. 

Izbriše ee Piatane Stanko in vpiše novi 
izvoljeni član upravnega odbora: 

Zdolšek Vinko, strugar, Studenci. Er- 
javčeva. 

Okrožno sodišče v Mar.boru 
dne  25. oktobra  1951. 

Zadr VI 44 10627 
23. 

Besedilo: Kmetijska zadruga • o. i. t 
Leskovcu. 

Izbrišejo 6e Vidovič Jonez, Mlakar Ju- 
rij, Šmigoc Jožef. Meško Jožef. Šmigoc 
Tomaž, Krajne Alojz, Mlakar Lovrenc, 
Vogler Jožef, Vmdiš Jakob, Korea Ven- 
čeelav. Vindiš ••••• in vpišejo novi iz- 
voljeni člani  upravnega  odbora: 

Kozel Feliks, kmet, Zg. Leskovec, Med- 
ved Janez, tajnik, Leskovec, Bračič Jožef, 
kmet. Sp. Leskovec, Vodušek Anton, 
kmet. VeliSd Okie, Praper Jožef, šol. 
upravitelj, Zg. Leskovec. 

Zadr  III  43 11384 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Sp. Kungoti. 
Izbrišeta  se   Graber   Karl   in   Medved 

Anton ter vpiše no'vi izvoljeni član uprav- 
nega  odbora: 

Golnik  Franc,  upokojenpc,  Rošpoh  20- 
Zadr III 97 11386 

Okrožno sodišče v Mariioru 
dne 26. novembra 1951. 

24. 
Besed lo: Kmetijska zadruga i o, • 

L'mbušu. 
Vpiše ee obrat: Zadružna mesar.ja, v 

prostorih Roz-enfelda Pavla  v Limbušu. 
Zadr III 59 nVal 

Besedilo:' Kmetijska zadruga' z o. ]. 
Zenkovci. 

lzbrìejiì se Pavlic Koloman, Fuje 
Franc, P:DU nč Kari, Balai,č Štefan, Bar. 
barif Aleksander F cko Anton, Ho'vat 
Franc :n vežejo novi izvoljeni élan-' 
upravnega odbora: 

Šparaš Kari, gostilničar. Zenkovci", 
predsednik, Dervarič Franc, tajnik, Ho- 
došček Štefan, Hodošček Franc. Zenkovci. 
SapaC Êlefan, Car Kerl, Sipoš Štefan, 
Beznovci, vsi kmetje. 

Zadr III 76 11193 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 19. novembra 1051. 

25, 
Be&edilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o. j. Lipovci. 
Na zboru 21. X. 1051 so bila sprejeta 

nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z o, 

i.  v Lipovcih. 
Izbrišejo se Šebjan  Ivan,  Erjavec Ste- 

fan.   Krauthaker  Štefan,   Mesaric Martin, 
Puško  Štefan   in   vpišejo  novi   izvoljen' - 
člani upravnega odbora: 

Baligač Alojz. Baligač Šteta), Lebar 
Lipovcih. Cigan Štefan ie predsednik od- 
bora 

Okrožno sndišfe  v  Mariboru 
dne 22. novembre 1951. 

Zadr  III   48 11357 
• 

26. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. i. 

Oelušcvci. 
Zadruga je prešla na podlagi sklepa 

občnega zbora z dne 4. III. 1951 v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji so kmetje: Petek Franc, 
Rakuša Anton, Cvetkovci in Poplatnik 
Anton, Osluševci, ki podpisujejo po dva 
••••••. 

Likvidacijska firmo: kakor doslej e pri- 
stavkiom >v likvidaciji«. 

27. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. novembra 1951. 

Zadr  IV  128 10955 

Besedilo: Kmetijska obdPlovalna zadru- 
ga »Zeleno poljec, Puconci. 

Vpišeta ee obrata: Zadružna klavnica 
Puconcih št. 92 in zadružna mesnica v 
Murski Soboti, Glavni trg. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 14. novembra 1951. 

Zadr IV 13 10964 

• 
28. 

Besedilo: Kmetijska zadruga i o. j, 
Šmartno pri Slovenjem Gradcu. 

Izbrišejo se Marzel Franc, Stnnšaik 
Anton, Umek Karolina, Cûkan Franc, 
Vranjek Ivana, Krosnik Peler, Rotovnik 
Oskar in Pečoler Franc ter vpišejo novi 
izvoljeni članj upravnega odbora: 

Pritržnik Jožef, š-uler Simon,šmartno, 
Kristan Maks, Rotovnik Jurij, Legen, 
Vranjek Jakob. Šmartno, kmetje, Lam- 
pret Franc,   nameščenec KZ,   Šmartno, 
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Vrhnjak Ivan, Lužmk Ferdo, Hojnuls 
Alojz» Bark -Franc, Hribernik Franc, vej 
kmetje v Ëmartnem. Pntržnik Jože je 
predsednik, Kac Avgust pa je tajniik od- 
bora. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne 29. oktobra 1951. 

Zadr IV 88 10628 

Izbrisi 
•   • t 89. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Železnikih. 

Zaradi   končane  likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 14. novembra 1931. 
Zadr VIII •/3 10986 

• 
30. 

Besedilo: Potrošniška zadruga i o. j. na 
Pragerskcm. 

Zaradi končane likvidacije 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 31- oktobra  1051. 
 Zadr III 64 10626 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, se poži- 
rajo, naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. Po preteku 
rokov bodo sodišča odločila o predlogih 
B 534/51 11721 

Gonšek Jože, roj. 27. X. 1900, Canje 5, 
p Bianca, je padel kot borec NOV 12. V. 
1944. Predlagateljica je Gonšek Katarina, 
Čanje 5, p. Bianca, skrbnik Breznik Bo- 
gomir, uslužbenec pri tem sodišču, 
R 557/51 11725 

Srpčič Franc, roj. 20. IX. 1861. Drnovo, 
p. Leskovec pri Krškem, je odšel leta 
1905 v Ameriko in se od leta 1910 pogre- 
la. Predlagateljica je Srpčič Marija, Za- 
greb, Nova vas 31, 6krbni>k Brložnik Bo- 
gomr.  uslužbenec  pri   tem   sodišču. 

Priglasriltveni rok za oba pogrešanea je: 
dva meseca od te obiave. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
dne S. decembra 1951. 

R 290/51 12217 
Habjan Ludvik, roj. 7. VIH. 1912, 

elektromonter v Domžalah, se kot borec 
NOV od 18. IV. 1914 pogreša. Predlaga- 
teljica je Habjan Marja, delavka Dom- 
žale, Stobovska 27. skrbnik Sktik Jože, 
sodni uslužbenec pri tem sodišču. Pri- 
glaeitveni rok; tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 22. decembra 1951. 

I R 323/51 12246 
Kovačič Ambrož, roj. G. IV. 1923, vrt- 

narski pomočnik, Skoke 10. p. Slivnica 
pr>i Mariboru, je kot borec NOV padel 
22. IX. 1944 pri Seždobah. in 

Kovačič Nada, roj. 28. XII- 1925, polj- 
ska delavka, Skoke 10. je kot udeleženka 
NOV padla 20. IV. 1945 na Urški gori 
pri Slovenjem Gradcu. Predlagatelj obeh 
otrok Jakobn in Mantije rojene S'1er jo 
Kovačič Stanislav, ofeir JLA. Zagreb, 
Tomšičeva 6/IV, skrbnik Maglie Ivan, 
Skoke 37. 
I R 308/51 12244 

Trstenjak Franc, roj. 12- VII. 1923. sin 
Franca in Rože rojene Breeant, lijak, 
Sv, Miklavž 19. p. Hoče. ie kot borec 
NOV paded 5. VII. 1944 pri Kalrfckenv 

Leskovcu. Predlagatelj je oče Trstenjak, 
Franc, Sv. Miklavž 19. skrbniik Žigart 
Ivan, Sv.  Miklavž 47, p. Hoče. 

Priglaeitvent rok za vse pogrežance je: 
tri meeece od te objave. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 26. decembra 1951. 

R 270/51-5 11008 
Stare Mirko, roj. 8. X. 1921, kmečki 

delavec. Smokvica 1. jo kot boree NOV 
31. III. 1944 padel pri Žužemberku in se 
od tedaj pogreša. Predlagateljica ie Stare 
Angela, Sraokvea 1, P- •••• kal, Sežana, 
ekrbnik Benčič Mirko, uslužbenec pri tem 
sodišču. Priglaeitveni rok: tri mesece od 
dneva t« objave. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 15. novembra 1951. 

I R 73/51-5 154 
Lattar Rudolf, roj. 18. III. 1897, ein 

Alojza in Frančiške rojene Obreza, posest- 
nik v Zabavi 5, p. Mediija-Izlake. pe kot 
Titerairanec v Dachavu in pozneje v 

Stuttgartu od februarja 1945 pigreša- 
Predlagateljica ie žena Lavtar Marija, 
Zabava 5, pritglasitvoni rok: do 15. III. 
1952. 

Okrajno sodiščo v Trbovljah 
dne 7. decembra  1951. 

Amortizacije 
Uvede so postopanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih imetniki ee pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotu.ce  zrt-kle 

za neveljavne 
II R G07/S1-2 12141 

Ravnćikar Mara rojena Ogrizek, gospo- 
dinja, Kranj, fiveki breg 2. prod za 
amortizacijo izgubljeno vložne knjižice 
Ljudske hranilnice da posojilnice v Kra- 
nju, št. 228 in št. 7374, prva v valorizi ra- 
nem znesku 4785 din, druga pa v val. zne- 
sku 3290 din. Priglaeitveni •••: dva me- 
eeca od te objave. 

Okrajno sodišče v Kran/u 
dne 18. decembra 1951. 

II R 611/51-2 12216 
Lesjak Mira, Kranj, Jezerska 2, prosi 

za amortfizacijo izgubljene hranilne knji- 
žice bivše Hranilnico in posojilnice v Tr- 
žiču z vlogo v val. znesku 1723 din na 
ime KoklMatija, Kranj. Priglar'Btveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 24. decembra 1951. 

II R 128/51 11858 
Kašpar Elizabeta, upokojenka iz Mari- 

bora. Cesta zmage 91, prosi za amortiza- 
cijo izgubljene zavarovalne polic« StcviJ- 
ka 117096 Državnega zavarovalnega zavo- 
da, ravnateljstvo za LR Slovenijo, Mane 
1. XII. 1947, z zavarovano vsoto 1080 di- 
narjev. Priglaeitvenr rok: tri mesece od 
te objave. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 13. decembra 1951. 

I R 703/51 12119 
AvSič Mak«, uslužbenec- Naäzornigtva 

proge diržavnčih železnic v Postojni, prosi 
za amortizacijo izgubljene zavarovalno 
police št. 364624, iedane od Jadranske za- 
varovalne družbe v Trslu, •q'vnateljs'vo v 
Zaarobu v znesku 25 000 din na ime •«- 
šiča Maksa in Av&Vf Rozike, tor zavaro- 
valne pollice St. 356577 '6te zavarovalne 
družbe na ime Avižič Make, z zneskom 
25.000 din. Priglasitveni rok: dva meeeca 
od te objave. 

Okrajno sodeče v Radovljici 
dne 22. decembra 1951. 

Okiic dedičem    ' 
naj v danem roku priglasijo sodišču svo- 
je dedne pravice aH imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih ho sicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti de- 
leži pa bodo izročeni državi »žirom» jih 
bo zu dcd'če, ki so znani, a neznanoga 

bivališča,   hranil   skrbstveni   organ 

O  545/49—20 12215 
Aljantvč Janez, kamnosek, Circe 5  pri 

Kranju,  je umrl  15. VII. 1949 zu'put»tivši 
naredbo    po.-lednje    volje.     Njegov    sin 
Aljančič Franc biva  neznano  Kje   Pr ffla- 
e'tveni roli je: šest mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče  v  Kranju 
dne 20. decembra 1951. 

Razne objave 

Pozivi upnikttm in dolžnikom 
naj   v   danom   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   pora••jo   svojo   obveznosti   do 
piid.ctij » likvidaciji, sicer se bođo dolgovi 

sodno Izterjali 
St.   1'52 _ 322 

Krajevna gospodarska podjetja, I.'lija, 
so prešla v liiikvidacijo. Priglasil\ on, rok: 
do 31. januarja 1952. 

Likvidacijska komisija 
St. 1586/52 v287 

Na podlagi sklepa II. izrednega občne- 
ga zbora 0ZKZ Maribor okolica, Maribor, 
z dne 28. XII. 1951 jo Trgovsko podjetje 
kmetijskih zadrug za Maribor okolico. 
Maribor, Partizanska 6, prenehalo e po- 
slovanjem in prešlo 1. I. 1952 v likvidaci- 
jo. Priglasitveni rok: do 31. januarja 
1952. 

Likvidatorji 
St. 108 ,360 

Na podlagi odločim IO MLO Murska 
Sobota r. dne 29. X. 1951 j0 Mestno obrt- 
no storitveno podjetje v Murski Soboti z 
obrati; čevljarstvo, sedlarstvo, mizarstvo, 
kolaretvo, pleskarstvo, radiodclavnica, 
elektroinštalacije, mehanična delavnica, 
urarstvo, šiviljstvo, krojaštvo, vrvarstvo, 
slaščičarna, pekarna I in II, parna pekar- 
na, mesnica   in brivnica   z dnem  1. XI 
1951 profilo v likvidacijo Priglasitvewi 
rok: 14 dni po tej objavi. 

Mestna ohrtno-storitTcna podjetja 
v likvidacij', Murska  Sobota 

?t. 6/52 321 
Mostne obrtne <leln,vni<> v Ptuiu so na 

podlagi odločbe MLO Ptuj. št. 1309/2—51 
z dne 3. I. 1952 prešle • dnem 1. I. 1952 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni od 
to objave. 

Likvidacijska  komisija 
12231 

Kmetijska  zadruga   z o.  j    Zamušani, 
okraj Ptuj spOTOČa, dia je prešla z dnem 
2. IX.  1951  v  likvidacijo.    Priglaeitveni 
rok: do 31. I. 1952. 

Kmetijska  zadruga  Zamušani 
Št. 18/52 288 

Vojaška trgovska podjetja v Zagrebu, 
Ljubljani, Karlovcu, Varaždinu n Osijeku 
so s sklftpom vlade FLRJ IV Pov št. 765 
• dne  7. XII.  1951  •  dnem  1.  januarja 
1952 prešla v likvidacijo. Priglasilvrni 
rok: 30. dnri od te objave na naslov: Li- 
kvidacijska komisija Glavne direkciin 
podjetij za oskrbovanje vojaških, oseb, 
Zagreb. 

' Likvidacijska k'"*" °'ja 
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Osnova % Davek Osnova % Davek 

280.000 41.78    ' 121.160 16.000 12.— 1.920 
295.000 42.26 124.6SO 17.000 12.35 2.100 
3CO.000 42.72 128.160 18.000 12.67 2.280 
305.000 43.25 131.C10 19.000 12.95 2.460 
810.000 43.76 135.660 20.000 13.20 2.640 
315.000 44.26 139.410 21.000 13.52 2.840 
320.000 44.74 143.160 22.000 13.82 3.040 
325.000 45.20 146.910 23.000 14.09 3.240 
33O.00O 45.65 150.660 24.000 14.33 3.440 
335.000 46.09 154.410 25.000 14.56 3.640 
340.000 46.52 158.160 26.000 14.77 3.840 
345.000 46.93 161.910 27.000 14.96 4.040 
350.000 47.33 165.660 28.000 15.14 4.240 
355.000 47.72 169.410 29.000 15.31 4440 
360.000 48.10 173.160 30.000 15.47 4.640 
365.000 48.47 176.910 31.000 15.93 4.940 
370.000 48.83 180.660 32.000 16.38 5.240 
375.000 49.18 184.410 33.000 16.79 5.540 
380.000 49.52 188.160 34.000 17.18 5.840 
385.000 49.85 191.910 35.000 17.54 6.14.0 
390.000 50.17 195.660 36.000 17.89 6.440 
395.000 50.48 199.410 37.000 18.22 6.740 
400.000 50.79 203.160 08.000 18.53 7.040 
405-000 51.09 206.910 39.000 18.82 7.340 
410.000 51.38 210.660 40.000 19.10 7.640 
415.000 51.66 214.410 41.000 19.36 7.940 
420.000 51.94 218.160 42.000 19.62 8.240 
425.000 52.21 221.910 43.000 1S.86 8.540 
430.000   l 52.48 225.660 44.000 20.10 8.840 
435.000 52.74 229.410 45.000 20.31 9.140 
410.000 52.99 233.160 46.000 20.52 9.440 
445.000 53.24 236.910 47.000 20.72 9.740 
450.000 53.48 240.660 48.000 20.91 10.040 455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 

53.72 
53.95 
54.17 
54.39 
54.61 
54.82 
55.03 
55.24 

244.410 
248.160 
251.910 
255.660 
259.410 
263.160 
266.910 
270.660 

49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 

21.10 
21.28 
21.64 
22.— 
22.34 
22.67 
23.28 
23.28 

10.340 
10.640 
11.040 
11.440 
11.840 
12.240 
12.640 
13.040 495.000 55.44 274.410 57.000 23.58 13440 500.000 5563 278.160 58.000 23.86 13.840 nad 59.000 24.13 14.240 500.000 128-160 + 75% od osnove nad 60.000 24.40 14.640 300.000 61000 24.66 1•.040 

Za obračunavanje dohodnine od premoženja se 62.000 
63.000 

24.80 15.440 
predpisuje tale davčna lestvica: 25.14 15.840 

64.000 25.37 16.240 (tenova % Davek 65.000 25.60 16.640 
1.000 6.1 61 66.000 25.82 17.040 
2.000 6.3 126 67.000 26.03 17.440 
3.000 6.5 195 68.000 26.23 17.840 
4.000 6.8 272 69.000 26.43- 18.240 
5.000 7.2 360 70.000 26.63 18.640 
6.000 7.6 456 71.000 26.82 19.040 
7.000 8.- 560 72.000 27.— 19.440 
8.000 8.4 672 73.000 27.18 19.840 
9.000 8.8 792 74.000 27.35- 20.240 

10.000 9.2 920 75.000 27.52 20 640 
11.000 9.6 1.056 76.000 27.68 21.040 
12.000 10.- 1.200 77.000 27.84 21.440 
13.000 10.62 1.380 78.000 28.— 21.840 
14.000 
15.000 

11.14 
11.60 

1.560 
1.740 

79.000 
80.000 

28.15 
28.30 

22.240 
22.640 
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Genova 

81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89000 
90.000 
91.000 
92.000 
93000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98 000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225000 
230000 
235000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 

•280.000 
285.000 
290.000 
285.000 
300.000 
305.000 
310.000 
815.000 
320.000 

28.69 
29.07 
29.44 
29.81 
30.16 
30.51 
30.85 
31.18 
31.50 
31.82 
32.13 
32.43 
32.73 
33.02 
33.31 
33.58 
33.85 
34.12 
34.38 
34.64 
35.83 
36.95 
37.95 
38.87 
40.11 
41.26 
42.33 
43.31 
44.23 
45.09 
45.90 
46.65 
47.66 
48.61 
49.51 
50.36 
51.16 
51.92 
52.63 
53.32 
54.09 
54.83 
55.53 
56.20 
56.84 
57.45 
58.04 
58.60 
59.14 
59.66 
60.25 
60.82 
61.37 
61.90 
62.41 
62.91 
63.38 
63.84 
64.28 
64.71 
65.13 
65.53 
65.92 
66.29 

Davek 

23.240 
23.840 
24.440 
25.040 
25.640 
26.240 
26.840 
27.440 
28.040 
28.640 
29.240 
29.840 
30.440 
31.040 
31.640 
32.240 
32.840 
33.440 
34.040 
34.640 
37.640 
40.640 
43.640 
46.640 
50.140 
53.640 
57.140 
60.640 
64.140 
67.640 
71.140 
74.640 
78.640 
82.640 
86.640 
90.640 
94.640 
98.640 

102.640 
106.640 
110.890 
115.140 
119.390 
123.640 
127.89(1 
132.140 
136.39tì 
140.640 
144.890 
149.140 
153.640 
158.140 
162.640 
167.140 
171.640 
176.140 
180.640 
185.140 
189.640 
194.140 
198.640 
203.140 
207.640 
212.140 

Genova 

325.00C 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
130.000 
435.000 
440.000 
145.000 
450.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
nad 
500.000 
250.000 

66.66 
67.01 
67.35 
67.69 
68.01 
68.33 
68.63 
68.93 
69.22 
69.50 
69.77 
70.04 
70.30 
70.55 
70.79 
71.04 
71.27 
71.50 
71.72 
71.94 
72.15 
72.36 
72.56 
72.76 
72.95 
73.14 
73.33 
73.51 
73.69 
73.86 
74.03 
74.19 
74.36 
74.52 
74.67 
74.83 

Davek 

216.640 
221.140 
225.640 
230.140 
234.640 
239.140 
243.640 
248.140 
252.640 
257.140 
261.640 
266.140 
270.640 
275.140 
279.640 
284.140 
288.640 
293.140 
297.640 
302.140 
306640 
311.140 
315.640 
320.140 
324.640 
329.140 
333.640 
338.140 
342.640 
347.140 
351.640 
356.140 
360.640 
365.140 
369.640 
374.140 

149.140 4- 90% od osnove nad 

Davčnemu zavezancu, ki ima mešane dohodke (od 
poklica in od premoženja), se obračuna davek na na- 
čin, ki je predpisan za obdavčitev mešanih dohodkov 
za obrtniška gospodarstva. 

1. Postreščki, Žagarji na roko, ulični prodajalci 
časopisov, snažilci obutve in podobni ročni delavci 
plačajo dohodnino v tehle zneskih: 

a) v mestih do 5000 prebivalcev 200 din na leto, 
b) v mestih do 20.000 prebivalcev 300 din na leto, 
c) v mestih do 50.000 prebivalcev 400 din na leto, 
č) v mestih do 100.000 prebivalcev 600 din na 

leto, 
d) v mestih nad 100.000 prebivalcev 800 din na 

leto. 
2. Dobitniki stav na dirkah, športnih in drugih 

prireditvah po stopnji 10%, 
3i potujoča zabavišča 3% od prometa in 

4. vei drugi potujoči obrati v stalnem letnem zne- 
sku 400 dinarjev. 
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VI 
Osnove za obračunavanje dohodnine SP zaokrožijo 

takole: 
a) osnove do 100.000 dinarjev se zaokrožijo na 

celih tisoč dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 500 
dinarjev zaokrožijo na nižjih tisoč dinarjev, zneski nad 
500 dinarjev pa na višjih tisoč dinarjev. 

b) osnove nad 100.000 dinarjev se zaokrožijo na 
celih pettisoč dinarjev, in sicer se zneski do 2.500 di- 
narjev zaokrožijo na nižjih celih pettisoč dinarjev, zne- 
ski nad 2.500 dinarjev pa na višjih celih pettisoč di- 
narjev. 

VII 
Davek po višji stopnji ne sme biti večji kakor da- 

vek po najbližji nižji davčni stopnji, povečan za raz- 
liko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala upo- 
rabiti višja davčna stopnja. 

VIII 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

li3tu LRS«, davek po teh stopnjah se odmeri za 1.1951. 

Št. II 111/1-52 
Ljubljana, dne 19. januarja 1962. 

Minister za finance LRS:       Predsednik vlade LRS: 
Zoran Polič 1. r. MUia Marinko 1. r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
10. 

3. člen 

Predsednik Sveta za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko postavi iz zastopnikov prizadetih odborov 
Svela za ljudsko zdravstvo in socialno politiko in Sveta 
za-prosveto in kulturo in iz zastopnikov Ministrstva 
za notranje zadeve in Ministrstva za finance posveto- 
valno komisijo; naloga te komisije je, da daje pred- 
sedniku Sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
predloge o tem, katerim socialnim ustanovam in v 
kakšnem znesku naj se dodeljujejo sredstva iz sklada, 
ter predloge o tem, kaj naj se ukrene v primeru,'če 
posamezne ustanove ne uporabijo sredstev iz sklada 
za namene, za katere so jim ta sredstva bila dodeljena. 

4. člen 
Sredstva, ki se dodelijo iz sklada, se smejo upo- 

rabiti samo za namene, za katere so bila dodeljena. 
Socialne ustanove, ki so jim bila dodeljena sredstva 
iz sklada, morajo predložiti Svetu za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko obračun o uporabi dodeljenih 
sredstev. 

5. člen 
Ta pravilnik velja od 1. januarja 1952. 

Št. S 1—4145/1—51. 
Ljubljana, dne 18. januarja 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za ljudsko 

Minister za finance LRS :   zd ravstvo in socialno politiko : 
Zoran Polič 1. r. Dr. Jože Potrč 1. r. 

Na podlagi 5. člena uredbe o ustanovitvi sklada 
za socialne ustanove in uporabi njegovih sredstev 
(Uradni list LRS, št. 3—8'52) izdajam v soglasju 
z ministrom za finance LRS 

pravilnik 
za izvajanje uredbe o ustanovitvi sklada za socialue 

ustanove in o uporabi njegovih sredstev 

1. člen 
Sredstva sklada za socialne ustanove se zbirajo 

pri Narodni banki na posebnem tekočem računu. 
Manipulativni stroški Narodne banke se plačajo iz 

sredstev sklada. 
2. člen 

Organ, ki je izrekel denarno kazen, mora poslati 
kaznovanemu položnico za plačilo kazni. O vplačilih 
denarne kazni obvesti Narodna banka z odrezkom 
poštne položnice organ, ki je kazen izrekel. 

Denarne kazni, ki se izterjajo takoj na mestu 
(141. člen zakona o prekrških), in denarne kazni, ki 
se izterjajo z izvršbo (144. člena zakona o prekrških), 
vplača v sklad s položnico organ, ki je kazni izterjal. 
Tako izterjane denarne kazni morajo ti organi vplače- 
vati v sklad vsakih deset dni. 

Denar za odvzete prodane predmete, kolikor gre 
v sklad (5. odstavek 39. člena zakona o prekrških), 
vplača v sklad organ, ki je predmete prodal. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

št. 1 z dne 1. januarja 1952: 
1. Resolucija ob predlogu družbenega plana Federativne 

ljudske republike Jugoslavije za leto 1952. 
2. Resolucija ob predlogu zveznega proračuna za leto 1952. 
3. Odlok Ljudske skupščine FLRJ o potrditvi ukazov, ki 

jih je izda] Prezidij Ljudske skupščine FLRJ med IV. 
rednim in II. izrednim zasedanjem Ljudske skupščine 
FLRJ (II. izvolitve) v skladu s G., 13. in 15. točko 
ustave FLRJ. 

4. Odlok Ljudske skupščino FLRJ o potrditvi uredb, ki jili 
jo izdala vlada FLRJ med IV. rednim in II. izrednim 
zasedanjem Ljudske skupščine FLRJ. 

5. Temeljni zakon o družbenem prispevku in davkih. 
0. Zakon o dopolnitvi zakona o redih in medaljah Fede- 

rativne ljudske republike Jugoslavije. 

7. Zakon o spremembi 15. člena zakona o Prezidiju Ljud- 
ske skupščine Federativne ljudske republike Jugosla- 
vije. 

8. Zakon o volitvah delavskih svetov gospodarskih pri- 
jetij. 

9. Uredba o obvezni kalkulaciji in obračunu stroškov v in- 
dustriji in rudarstvu. 

10. Uredba o prenehanju izdajanja bonov pri odkupu tujih 
plačilnih sredstev. 

11. Uredba o ustanovitvi uprav pomorskih oblasti. 
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12. Udredba o finansiranju gradbenih objektov v I. trome- 
secju 1952. 

13. Odločba o začasnih stopnjah, obračunavanju in vplačilu 
akumulacije in skladov. 

14. Odredb? o plačevanju posameznih vrst proračunskih 
dohodkov na račune pri Narodni banki FLRJ. 

15  Odločba o tečajih tujih valut. 
Popravek cenika osnovnih cen za surovine in polizdelke. 

Št. 2 z dne 9. januarja 1952: 

16. Odločba o ustanovitvi državnega odbora za proslavitev 
stoletnice rojstva in desetletnice smrti Nikole Tesle. 

17. Odredba o fakturiranju transportnih in drugih storitev 
v mednarodnem prometu. 

18. Odredba o spremembi odredbe o tarifi za zdravniški 
pregled posadke in potnikov na ladjah v morskih lukah 
Federativne ljudske republike Jugoslavije. 

19. Začasna tarifa stopenj akumulacije in skladov. 

St. 3. z dne 16. januarja 1952: 

20. Navodilo k uredbi o obvezni kalkulaciji in obra ("unii 
stroškov v industriji in rudarstvu. 

21 Navodilo o urejanju podatkov o deviznem poslovanju 
In o njihovem pošiljanju ministrstvu za finance FLRJ. 

22. Navodilo o zaposlitvi strokovnjakov — tujih državlja- 
nov ia o zagotovitvi deviznih sredstev za izpolnitev po- 
godtenih obveznosti. 

•2\i, Odločba o odkupu tujih valut. 
24. Odločba o nadaljevanju dela v zvezi z arondacijo zem- 

ljišč kmetijskih posestev in zemljišč kmečkih delovnih 
zadrug. 

25. Odločba o odobritvi ustanovitve in delovanja Zvezi dru- 
štev veterinarjev FLRJ. 

Št. 4. z dne 19. januarja 1952: 

2G. Uredha o loterijah  in  drugih igrah za dobitke. 
27. Uredi a o postopku za opravljanje dovoljenega splava. 
28. Uredba o spremembi tarife za konzularne takse. 
29. Pravilnik o spremembi pravilnika za premijske dodatke 

uslužbencev jugoslovanskih železnic. 
.'30. Odločba o oprostitvi takse za »Caret pakete. 
31 Odločba v rokih za sestavljanje, pregled in odobritev 

zaključnih računov zadrug in okrajnih zvez kmetijskih 
zadrug za leto 1951. 

32. Odločba o dodatni tarifi za storitve pomorskih zastop- 
stev Federativne ljudske repullike Jugoslavije. 

••  Odločba o luških pristojbinah. 
Î14. Odločba o tarifi za pilotske storitve. 
35. Odločba o začasni tarifi razkladalnih in drugih storitev 

v lukah Federativne ljudske republike Jugoslavije. 

lzda|a >lJradni He! LRS<. — Direktor • odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska fskerna >Toneta Tomšiča« — vei v 
Ljubljau:. — Naročnina: letno 540 dn. — Posamezna številka: 8 din do 8 strani, vsake aadaljnje 4 strani 4 din več, po 
ooätl 8 diu vei. — Uredniitvo in uprava: Ljubljana, Gajeva ulica 5, postni predal 336. — Telefon uprave: 55-79. — Cekovnj 

račun: 601-90180-0 
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VSEBINA 

11. Pnivjlmk o spremembi iu dopuln.lvi  pravilniku o dovolitvi 
eeûnje 1er načinu JU času  izkoriščanja gozdov. 

12. Odredba o obmejni c-oni, v kateri je snemanje m sk'eiranje 
prepovedano. 

1.4. Odločba o višini dnin za obračunavanje vrednosti tuje de- 
lovne s le m o delili, pn kalerili se vrednost uporabl|ene 
delovne »ile  prizna  za   režijo. 

—   1'opravki. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
n. 

Na podlagi G. točko 43. člena v zvezi z 19. členom 
yultona o gozdovih (Uradni list LRS, »t. 20—103/50) 
izdaja  Svet  vlade  LRS za  kmetijstvo in  gozdarstvo 

pravilnik 
« spremembi iu dopolnitvi pravilnika o dovolitvi sečnje 

ter lincimi in Pasu izkoriščanja gozdov 
1. člen 

V 2. členu pravilnika o dovolitvi sečnje ter o na- 
činu in času izkoriščanja gozdov z dne 21. julija 1951 
(uradni list LRS, št. 25—13.4/51) »p spremenijo 1., 2. 
in 3. odstavek tako: 

Dovoljenje za sečnjo v zasebnem gozdu ali v za- 
družnem gozdu se izda na prošnjo zasebnega lastnika, 
posestnika ali upravitelja gozda. Dovoljenje za sečnjo 
v državnem gozdu pa se izda po sečnem predlogu, 
izdelanem v okviru ureditvenega elaborata za tisti 
gozd. 

Sečno dovoljenje za posek do 10 prm drv in do 
3 m* tehničnega lesa letno v nedržavnih gozdovih izda 
krajevni ljudski odbor po zaslišanju krajevnega go- 
zdarskega sveta. 

Sečno dovoljenje za. posek do 100 m3 stoječega 
lesa letno v nedržavnih gozdovih in v državnih gozdo- 
vih, ki so v. upravi državnih organov izven gozdnih 
gospodarstev, izda gozdarski organ izvršilnega odbora 
okrajnega (mestnega) "ljudskega odbora, za posek nad 
100 in3 stoječega lesa letno pa Glavna uprava za 
gozdarstvo LRS. 

\     . 2. člen 
V 7. členu pravilnika se spremeni 1. odstavek in 

se glasi: 
Na podlagi pravnomočnega sečnega dovoljenja od- 

kaže pristojni lugar drevje, ki se sine posekati. 
3. člen 

V 10. členu pravilnika se 1- odstavek spremeni 
in se glasi: 

V gozdu izdelane Sortimente mora pristojni logar, 
v katerega okolišu je bil les posekan, pred odstranit- 
vijo iz gozda žigosati s kladivom za žigosanje. Dokler 
sortimenti niso žigosani, se iz gozda ne smejo od- 
straniti. 

4. člen 
V 14. členu pravilnika se zadnji odstavek dopolni 

in se glasi:        > 

Drevje se sme posekati brez poprejšnjega odka- 
zovanja v primerih, navedenih v 2. točki prednjega 
odstavka. O tem pa je treba v 48 urah, računajoč od 
pričetka sečnje, obvestiti pristojni krajevni ljudski 
odbor. 

Na koncu 14. člena se doda nov odstavek; ta se 
glasi: 

Odkazovanje tudi ni potrebno za posek v zadruž- 
nih in zasebnih gozdovih, kolikor gre za s&čnjo za 
lastne potrebe zadružnega oziroma zaspbnega kmeč- 
kega gospodarstva. 

5. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS-:. 
Št. 1206/412—51 
Ljubljana, dne 24. decembra 1951. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS 

za kmetijstvo in gozdarstvo: 
Viktor Avbelj 1. r. 

12. 

Na podlagi 3. člena uredbe o prepovedi snemanja 
in skiciranja nekaterih objektov (Uradni list LRS. 
št. 2-6/52) izdnjam tole 

odredbo 
o obmejni coni, v kateri je snemanje irt skiciranje 

prepovedano 

1 
Kot cono vzdolž državne meje, v kateri je sne- 

manje in skiciranje po 3. členu uredbe o prepovedi 
snemanja in skiciranja nekaterih objektov prepove- 
dano,, določam državni mejni pas (100 m pas), razen 
gora oziroma gorskih dolin, ki so' za turistični promet 
odprte in ki so: Kanin, Rombon, Mangrt in Jalovec v 
Julijskih Alpah, Rožca, Stol in Zelenica v Karavan- 
kah. Okrešelj in Logarska dolina v Savinjskih Alpah. 

2 
Ta odredba velja od dneva objave v   Uradnem li- 

stu LRS'. 
Št. S VIII—262/2—51. 
Ljubljana, dne 14. januarja 1952. 

Minister za notranje zadeve LRS: 
Boris Kraigher 1. r. 
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13. 
Na podlagi odločbe vlade FLRJ o davčnih stop- 

njah dohodnine z dne 15. decembra 1951 (Uradni list 
FLRJ, št. 56-535/51) in na podlagi I. točke odločbe 
vlade LRS v davčnih stopnjah dohodnine z dne 19. ja- 
nuarja 1952 (Uradni list LRS, št. 3-9/52), izdajam v so- 
glasju s predsednikom Sveta vlade LRS za kmetijstvo 
in gozdarstvo 

odločbo 
o višini dnin za obračunavanje vrednosti tujo delovne 
sile in o delih, pri katerih se vrednost uporabljene 

delovne sile prizna za režijo 

1. Pri obračunavanju davčne osnove za kmečka 
gospodarstva se prizna za režijo vrednost tuje delovne 
sile za tale kmetijska dela: 

a) vinogradništvo: 
1. rigolanje in izravnava zemljišč in sajenje 

pri obnovi vinogradov, 
2. globoka   in   enkralna   poletna   kop   vino- 

gradov, 
3. škropljenje vinogradov; 

b) hmeljarstvo: 
1. eajenje sadik pri obnovi hmeljišč, 
2. postavljanje luneljevk, 
3. škropljenje hmelja, 
4. obiranje hmelja; 

e) sadjarstvo: obnova sadovnjakov. 
Za našteta dela •• prizna dnina 200 do 300 din; 

v tem znesku, ki se prizna za i v.ijo, je všteta tudi 
vrednost hrane dninarjev. 

Kjer se ta dela opravljajo strojno ali z medseboj- 
no pomočjo kmetijskih gospodarstev, so vrednost 
opravljenega dela ne prizna v režijo. 

Krajevne davčne komisije bodo od primera do 
primera odločale, katera od naštetih «lei se priznajo v 
režijo, in odločale tudi o višini dnino v postavljenem 
okviru. 

2. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS?, in se uporablja pri odmeri dohodnine za 
leto 1951. 

St. 160-58/1-1952 
Ljubljana, dne 24. januarja 1952. 

Strinjam se! 
PredsednikSveta vlade LRS 
za kmetijstvo in gozdarstvo: Minister za finance LRS: 

Viktor Avbelj 1. r. Zoran Polič 1. r. 

namesto: 

«e mora pravilno glasiti 

>od 500.000     92.600 + 75% 
nad osnove 250.000i 
>nad 500.000  92.600 + 75% 
od osnove nad 250.000' 

26. 

Popravki 
V pravilniku o dovolitvi sečnje ter o načinu in 

času izkoriščanja gozdov (Uradni list LRS), št. 25— 
133/51) je treba popraviti tele pismene napake: 

1. V glavi pravilnika je napačno citirana številka 
Uradnega lista. Citacija Uradnega lista, v katerem je 
bil objavljen zakon o gozdovih, ee mora pravilno gla- 
siti:   Uradni list LRS, št. 20—103/50«. 

2. V drugi vrsti 1. člena je izpadel med besedama 
^dovoljenja dokler< veznik >mc. Pravilno bi se ta člen 

tzdaia >Uradni Vet LRS<. -. Direktor tu odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tieka tiekerna >Toneta Toinaiča< ,— veš v 
Ljubljan , - Naročnina: letno 540 d-n. — Posamezna Številka: 8 din do 8 etrani. vsake nadaljnje 4 strani 4 din ?eč, po 
oožtj 8 din več. — Uredništvo in upreva: Ljubljana, Gaieva ulica fi, poštni predal 336. — Telefon uprave; 55-Ï9. ~ Čekovni 

laZau: 601-90180-0 

moral glasiti: >Nihče ne sme eekati v gozdu, če nima 
sečnega dovoljenja in dokler mu ni odkazano drevje 
za posek.< 

3. V 4. odstavku 5. člena bi morala v drugi vrsti 
namesto besede »tretjem« stati beseda »prvem*. Pra- 
vilno se tedaj ta odstavek glasi: »Sečno dovoljenje se 
ne sme izdati, če v gozdu ni takih dreves, ki ee smejo 
odkazati za posek po prvem odstavku 8. člena tega 
pravilnika.« 

4. V zadnji vrsti 5. člena je napačno citirana šte- 
vilka Uradnega lista FLRJ, v katerem je objavljen 
pravilnik o razglašanju varovalni!) gozdov, njih evi- 
dentiranju in upravljanju. Pravilno ss mora citacija 
Uradnega lieta glasiti: »Uradni list FLRJ, št. 30— 
223/48-. 

5. V 8. členu se v peti vrsti za besedo 
črta končni oklepaj. 

6. V 9. členu »e mora v drugi vrsti beseda >var- 
stvenih' glaeiti pravilno ^varnostnih?. 

Št. 1206/412—51 
Ljubljana, dne 24. decembra 1951. 

Iz Sveta vlade LRS 
za kmetijstvo in gozdarstvo 

požaru« 

V uredbi o izbrisu zastavne pravice za stareJer- 
jatve (Uradni list LRS, št. 2—5/52) sta v 4. in 5. členu 
dve pisni napaki: 

1. V prvi vrsti 4. člena se mora namesto ^Določbe 
1. in 2. člena te uredbe ne veljajo.. • glasiti pravilno 
»Določbe 2. in 3. člena te uredbe ne veljajo.. .<. 

2. Enaka napaka je v 5. členu. Zato se mora prvi 
stavek 5. člena pravilno glasiti: »Zemljiškoknjižna so- 
dišča začnejo izvajati določbe 2. in 3. člena te uredbe* 
s 1. julijem 1952.« 

St. II 1375/5—51. 
Ljubljana, dne 31. januarja 1952. 

Iz Sveta vlade LRS 
za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti 

V odločbi o davčnih stopnjah dohodnine (Uradni 
list LRS, št. 3—9/52) sta se vrinili naslednji dve teh- 
nični tiskovni napaki: 

1. V točki IIT na strani 17 — prvi stolpec — na 
koncu lestvice: 

2. V točki IV na 19. strani v drugem stolpcu, v 
vrsti, šteto od spodaj navzgor: 
namesto: •; 55.000 
se mora pravilno glasiti :   »55".00O 

23.28 
22.98 

12.640« 
12.640-: 

Uredništvo 



Letnik IX 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Priloga k 4. kosu z dne 29. januarja 1952 Štev. 4 

Razglasi  in  objave 
OPOZORILO   NAROČNIKOM! 

Vsi, ki še niso plačali naročnine za leto 1952, prihodnje številke 
»Uradnega lista LRS« ne bodo več prejeli, ker jim bomo nadaljnje po- 
šiljanje Usta ustavili. 

Celoletna naročnina lista je zaenkrat določena na 540 din. 

• 
Naročnike in druge interesente opozarjamo, da je v naši založbi in 

v izdaji Društva pravnikov LRS izšla knjižica 

ZAKON O IZVRŠITVI KAZNI 
Ta naš novi zakon, temelječ na socialističnem humanizmu, ki diha 

iz kazenskega zakonika, uvaja številne novosti v namenu, dati poudarka 
varstvu osebnosti in pravic državljanov. V 145. členih je nanizana poleg 
splošnih določb vrsta poglavij" o izvršitvi smrtne kazni, o izvrševanju 
kazni strogega zapora in zapora, o varstvenem domu za obsojene porod- 
nice, o pogojnem odpustu in odpustu obsojencev iz kazenskih poboljše- 
valnih zavodov, o izvršitvi drugih vrst kazni, dalje poglavja o oddaji v 
zavod za varstvo in zdravljenje, o4odvzemu predmetov in izgonu iz države 
ter o izvršitvi kazni, vzgojnih poboljševalnih ukrepov in varnostnih ukre- 
pov glede mladoletnikov. V uvodnem delu knjižice je dodanih nekaj zelo 
poučnih pripomb k tej pomembni pridobitvi naše kazenske zakonodaje. 
Cena 65 din. 

Pravkar je tudi izšla brošura 
Tarifa za nagrado odvetnikov, s spremenjenim in dopolnjenim pravil- 

nikom. Cena 35 din. Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri  vsaki   registraciji   je   sedež  podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be alj izbrisa pa v datumu 

Vpisi 
124. 

Besedilu;  Savske elektrarne, Kranj. 
Poslovni predmet; Proizvodnja in pro- 

daja električne energije, izgradnja novih 
hidroelektrarn. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. H—1345/1-51 z dne 10. XII. 
1951. 

Operativni planski voditelj: Glavna dii* 
rekcija  elektrogospodarstva LRS. 

Za podjetje  podpisujejo: 
Chvatal Drago, direktor, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja; 
:mg, Mikič Josip, glavni inženir, v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu, razen 
personalnih zadev; Vozel Mile, elektro- 
energijskii dispečer, v odsotnosti dreidoT- 
ia in glavnega iožen'rja v Istem obsegu 
kot glavni inženir; Bradaška Fani, v. d. 
glavnega računovodje, sopodpisuje I siine 
po 47. členu epi, zaikona o drž. gosp. pod- 
jetjih, in PolaJi Ivo, blagajnik, sopodpi- 
suje v odsotnosti glavnega računovodje, ^ 
istem obseeu. 
Ministrstvo   za  finance  LRS,  Ljubljana 

dne  15. januarja  1052. 
Št. 243 •27-195.' 5S1 

125. 
besedilo: Gostinsko podjet's »Dom ob 

Drarifnj4, Makole, 'skrajšano: Dom ob 
Dravinji, Makole. 

Poslovni  predmet: Gostinske etorctve. 
Ustanovitelj  podjetja:   Vlada  LRS,  od- 

ločba   št.   •— 363/1—51   z   dm-   ••.   ill. 
1951. 

Operativni upravni voditelj: Glavna dli- 
reikcija za gostinstvo pri Glavni upravi za 
turizem in gostinstvo LRS. 

Za podjetje podpisujeta: 
.lur'mee Roman, ravnatelj, samostojno, v 

obsegu zak   pooblastil in pravil podjetja, 
ter Kolar Viktor, glavni  računovodja, so- 
podpisuje ust'ne po 47- členu spi. zakona 
o drž. gosp. podjetjih. 
Ministrstvo  za  linance LRS,  Ljubljana 

dne 19. decembra 1951. 
St. 243 487-1951 66 

• 
126. 

Besedilo:  Kemična tovarna, lVlnart. 
Poslovni predmet: Izdelovq-ijt kemika 

In; za laboratorije. 
Ustanovitelj podjetja:   Vhda   LRS, od- 

ločba št. 1346/1—51 z dne 25. XII. 1951. 
Podjetje spada v pristojnost Sveta vlade 

LRS za industrijo in je vključeno v' Glav- 
no  direkcijo  kemične   industrije LRS. 

Za podjetje podpisujeta: 
filer Artur, direktor, samostojno, v ob- 

segu zali.   pooblastil   in  praviil  podjetja; 
Korenčan Irena, glavni  računovodja, so- 
podpisuje Instine po 47. členu epi. zakona 
o drž. Rosp. podjetja«. 
Ministrstvo  za finance LUS.  Ljubljana 

dne 12. ianuarja  1952. 
St. 243 20—1952 576 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba S-zak št. 240 z dne 2. XI. 1946. 

Operativni upravni voditelj: Tiekovn.1 
konzorcij OF, Ljubljana. 

Podjetje ima podružnice: Tiskarna, 
Rožna dolina. Cesta V—36, knjigoveznica, 
Tyrseva cesta 12, klišarna. Sv. Petra ••- 
siip 23. 

Za podjetje podpisujejo: 
Plevel Franc, direktor, Vodnik Ludvik, 

tebnißni vodja in Gorišei; Breda, računo- 
vodja. 

Fin. št.  17-52 237 

Besedilo: >Uprava Slovenskega poroče- 
valca m Ljubljanskega dnevnlka< (Ljub- 
ljana, Knafljeva 5). 

Poslovni predmet:   Izdajanje časopisov 
Operativni upravni vod'telj: T'ekovnA 

konzorcij OF, Ljubljana. 
Ustanovitelj uprave: KP z idejo Ljud- 

ske fronte leta 1938. 
Poslovalnice: Selenburgova 8, MaruOr, 

Koroška!, Celje, Prešernova 10, Hrastnik. 
Idrija. Jesenice. Krani. KorjSks 2, ••'-• 
mesto, Ptuj, Solkan", Trbovlie   n ZasN je. 

Za podjetje podp.sujejo: 
Rupnik Slava, direktor, Ahčan Slavko, 

namestnik direktorja. VVissiak Antcn-ja, 
knjigovodja, Vošnjak Serge:. uredn'k SP, 
Šinkovec Ivan, urednik LD in Chrižtof 
Oto, vodja oglasnega oddelka SP in LD- 

Pin St.  12—52 •• 
MLO Ljubljana,  poverjenistvo za linance 

due  5.   januarja   1952. 

• 
128.    • 

Besedilo: Tovarna konzerv, Vič (Ljub- 
ljana, TržaSka 151). 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana, 
Preds. St. 00—1951 z dne 19. X. 1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ljub- 
ljana, poverjenistvo za finance. 

Poslovni predmet: Izdelovanje razno- 
vrstnih konzerv in meeniiili izdelkov, kot 
postranska delavnost pa izdelovanje mila 
iz odpadkov lastnega izvora, prodaja na 
debelo in na drobno lastnih izdelkov. 

Za podjetje podpisujeta: 
Müller Rudi, direktor io Barbo Zora, 

računovodja. 
MLO Ljubljana,  poverjenistvo za Lnance 

dne 8.  januarja   1952. 
Fin št. 49—52 433 

12". 
Besedilo: Tiskarna >Slovenskega poro- 

čevalca«  (Ljubljana,  Knafljeva  5). • 
Pcslovni predmet: Tisk, vezava knjig in 

izdelovanje kiišejev. 

129. 
Besedno: Primorje export, izvozno- 

uvozno podjetje (Nova Gor ca, Rož.a do- 
Ina). 

Poslovni predmet: Trgovanje z inozem- 
stvom. 

Ustanovitelj in operativu' upravn vo- 
ditelj podjetja:  OLO Gorica. 

Za podjetje podp:sujejo: 
Koderinau Jože, direktor, po pooba&t- 

Hh v mejah pravil in zakonskih p.-»dpisov 
Martinuč Alojzij, pomočnik direktorja, z 
istimi pooblostfli v njegov; odsotnosti'n 
Gorijan Julü. rat'unovodija, za vse finanč- 
no poslovanje skupaj z direktorjem po 
47. členu *,|il. zakona o drž. gosp. podjet- 
jih 

OLO Gorica, poverjenistvo za finance 
dne 24. decembra 1951. 

et. 2190/51 io 
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130. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Križe. 
Poslovni predmet: Prodaja vsakovrstne- 

ga blaga za §itroko potrošnjo. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Križe, od- 

ločba št. 966/5-51 z dne 20. X." 1951- 
Operativni upravni voditelj: KLO Kri- 

že. 
Poslovalnice: at. 1 Križe 50; št 2 Kri- 

že in št. 3 Sebenje 18. 
Za podjetje podpisujejo: 
Zaplotnk Marijan, upravnik, Mekuč 

Marta, ••' govodja, in Kokalj Kristjan, 
«lan KLO Križe, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

St. II—1161/2—51 254 
Besedilo:  Trgovsko podjetje, Preddvor. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

prehranben h in galanterijskih predme- 
tov, tobačnih izdelkov in drugega drobne- 
ga materiala. 

Ustanovitelj in operativni upravn' vo- 
dtelj podjetja; KLO Preddvor, odločba št 
457/51 z dne 20. X. 1951. 

Poslovalnice: št. 1 Preddvor n št 2 
Zgornja Bela. 

Za podjetje podpisujeta: 
Mehle Adolf, upravo ilk, in Matjašič Pep- 

ca, knjigovodja, po zakon tih pooblasi lih 
in pravilu podjetja. 

Št, II—1130/2—51 256 
OLO Kranj okolica,  poverj. za finaneo 

dne 5. januarja 1952. 

• 
•. 

Besedilo: Gostilna na PodK'îi. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

im brezalkoholni h pijač, postrežba gostov 
e toplimi in mrzlimi jedili, prodaja to- 
bačnih iizdelkov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Mavčiče, odločba št. 
542/51  z dne 1. XII.  1951. 

Za podjetje podpisujejo: 
Čebašek  Vinko, predsednik. Kalan Ja- 

nez,    tajnik   KLO   in    Suštaršič   Milka, 
uipravrnxa, vsi v obsegu zakonitih poob- 
lastil in  pravil podjetja. 
OLO Kranj okolica, poverj. za finance 

dne 11. januarja  1952. 
£t II-2U2-52 408 

• 
132. 

Besed lo: Kamnolom KLO Žiri. 
Poslovni predmet: Lomljenje in prede- 

lava kamenja v pesek in gramoz za poa - 
pavanje in zidavo. 

Ustanovitelj in operativn; upravn vo- 
ditelj podjetja: KLO 2 ri, odločba št. 
963/50 z dne 19. IV. 1950. 

Za podjetje  podpisujejo: 
Gruden Franc, upravnik, Kosmatjn Ra- 

do, predsednik KLO, n Bačnar Franc, 
knjigovodja, vsi po zakonitih pooblastilih 
in pravilih podjetja. 

Št. 11—1093/250 406 

Besedilo: Krajevno čevljarstvo, 2iri. 
Poslovni predmet: Izdelave nove obu- 

tve po meri iz prinesenega al lastnega 
materiala in popravila. 

Ustanovitelj m operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO 2 ri, odločba št 
1473/50 z dne 6. X. 1950. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zaje Pavel, upravn k, in Bačnar Franc, 

računovodja, oba po zakon'tìh pooblasti- 
lih. 

St. II-1863/2-50 407 

Besedilo:  Krajevno gostinstvo, Žiri. 
Poslovni predmet: Prodaja toplih in 

hladnih jed 1, točenje alkoholnih in brez- 
alkoholnih p.'jač, sprejemanje abonentov, 
postrežba z jed li in pijačami. 

Uetanovitelj in operat.vni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO 2 n, odločba št 
397/50 z dne 16. III. 1950. 

Za  podjetje  podpisujejo: 
Jagodic Pavel, upravn k, Kosmač Rado, 

predsednik KLO, in Gantar Tončka, knji- 
govodja, vsi po zakonitih pooblastlib in 
prav lih podjetja. 

Št. II—560/2—50 402 
Besedilo: Pekarna KLO žin. 
Poslovni predmet: Peka in prodaja 

kruk„ in peciva, 12 domače ,n prinese- 
ne moke. 

Ustanovitelj jn operativni upravn vo- 
ditelj podjetja: KLO 2r„ odločba et. 
964/50 z dne 19. VI. 1950. 

Za  podjetje  podpisujejo: 
Oblak Albin, upravnik, Kcsmuč Rado, 

predsednik KLO. in Bačnar Franc, raču- 
novodja, ve: po zakon tih pooblastilih iu 
prav lih  podjetja. 

J t. II—1092/2—50 405 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Žir. 
Poslovni predmet: Nakup m prodaja na 

drobno industrijskih ,D prehranbcnih 
predmetov, kmetijskih pr delkov in drob- 
nega  blaga. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Žiri, odločba št- 
1243/51  z dn0 20.  X. 1951. 

Za   podjetje   podpisujeta: 
Steri Franc, upravn k, m Kolenc Olga, 

knjigovodja, po zakonitih pooblastilih in 
pravilih  podietja 

St. II—1131/2—Dl 397 
OLO  Kranj okolica, poverj. za Î nance 

dne  10.   januarja  1952. 

• 
133. 

Besedilo: Mestno podjetje »Klavnica«, 
Brežice. 

Poslovni predmet: Klanje živine, pre- 
delava mesa. 

Ustanovitelj in operativni upravn vo- 
ditelj podjetja: MLO Brcž't-•, odločaj št. 
1675/51 z dne 23.  XII. 1931. 

Za poljem podpisuje i.1- 
Horvalič Anton, upravnik Topi Jek 

Maks, šef komete ale. J p- > novec l^ž.i 
knjigovodja. Vrenko Kari, šef knjigovod- 
skega centra, Orešnik Emil, poslovodja. 
Upravnik podpisuje vedno skupaj z enim 
od zadnjih treh, v njegov-i odsotnosti pa z 

•istimi pooblastili Toplišak Maks. 
OLO Krško, poverjeništvo za finance 

dne 11. januarja 1952. ' 
Št. 115/1 481 

• 
131. 

Besedilo: Splošno trgovsko podjetje, 
Dobova  (št. 6). 

Poslovnu predmet: Vsa dela trgovske 
stroke. 

Ustanovitelj in operativni  upravni vo- 
diitelj podjetja:  KLO Dobova, odločba št. 
19/1—1952  z  dne 4. I.  1952. 

Za   podjetje  podpisujejo: 
Urek Jože, ravnatelj, samostojno, v nje- 

govi odsotnosti  z  istimi   pravicami   Cer- 
noga Dominük; v računovodstvenih zade- 
vah podpisuje vedno eden od teh skupaj 
z  računovodjem  Kovačičem Srečkom. 
OLO  Krško,  poverjeništvo   za   finance 

dne 9.  januarja  1952. 
St. 88/1 349 

135. 
Besedilo: Pekarna v Kostanjevici. 
Poslovni predmet: Nakup moke, peka 

kruha in peciva, prodaja lastnih proizvo- 
dov na debelo • drobino. 

Ustanovitelj in operativni upravni  vo- 
ditelj   podjetja:   MLO   Kostanjevica,   od- 
ločba št. 27/52 z dne 30. XII. 1951. 

Za   podjetje   podpisujeta: 
Kušljan   Franc,   upravnik   in   KuntarJč 

Karel,    za    vse    zadeve    računovodstva, 
uprave, denarnega, obračunskega in kre- 
ditnega značaja, oba skupaj. 

OLO  Krško,   poverjeništvo  za   finance 
dne 16. januarja  1952. 

St. 141/1-1952 570 

13«. 
Besedilo: Mestno podjetje ^Remont«, 

Dol.   Lendava. 
Poslovni predmet: Izvrševanje in po- 

pravilo  gradbenih   del. 
Ustanovitelj • operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: MLO Dol. Lendava od- 
ločba   št.   1425/51   z   dne   15   XII.   1951. 

Za  podjetje  podpisujejo: 
Sarjaš Jožef, upravni];, • Potočnik Ida, 

knj:govodja; -za operativno upravno vod- 
stvo: Ježek Ferdc, namestnik Rogl Franc, 
Vertot Bons, namestnik Növosel Viktor, 
no 47. členu spi. zakona o dri. gosp. pod- 
jetjih. 
OLO   Lendava,   poverjeništvo  za   finance 

dne 10. januarja  1952. 
et. 4/1-1952 379 

* 
137. 

Besedilo: Krajevna gostilna in menza, 
Šmartno pri Litiji. 

Poslovni predmet: V6e gostinske sto- 
ritve. 

Ustanovitelj in operativni upravnr vo- 
ditelj  podjetja:  KLO Šmartno pri   LiH'iJi. 

Za  podjetje   podpisujejo: 
Logar Adi, upravnik, samoslojno, po 

pravilih pod jet ia, Vavtar Fani, knjigo- 
vodja, skupaj z upravm.kom vse listine 
po 47. členu epi. zakona o drž. goep. 
podjetjih. 
OLO Ljubljana okolica  poverj. za finance 

dne 29. decembra 1951. 
Žt.   1200/147 391 

•¥• 
138. 

Besedilo: Modno krojaštvo, Ljutomer. 
Poslovni predmet: Izdelovanje moških 

oblek  m kostumov ter popravila. 
Uetanoviitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: MLO Ljutomer. 
Za podjetje podpisujeta: 
Krajnčan Alojz, upravnik, jn Rajh Ivan, 

knjigovodja. 
OLO Ljutomer, poverjeništvo za finance 

dne 5. januarja 1951. 
Št. H—1'52 261 

* 
130. 

Besedilo: Hotel »Prlek«, Ljutomer. 
Poslovni predmet: Prodaja jestvin, toče- 

nje alkoholnih in brezalkoholnimi pijač, iz- 
dajanje tujskih sob. 

Ustanovitelj in operativo'- upravna vodi- 
telj podjetja: MLO Ljutomer. 

Za podjetje podpihujeta: 
Učakar Luka, upravnik, za zadolžitve in 

obveznosti pa sopodpisnje Sinnonič Irma, 
knjigovodja. 

St. 1371/1—51 138 
Besedilo: Restavracija »Trglav«, Ljuto- 

mer. 
Po3lovnj predmet: Prodaja jestvin. to- 

čenje alkoholnih in brezalkoholnih pijač. 
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UütdiiOivtelj in  uperalivni   upravni  vo- 
citeli podjetja: MLO Ljutomer. 

Za podjetje podpisujeta: 
Panic Frani', upravnik,  in  Simonie Ir- 

ma, knjgovodia. 
št.   1371—3/51 140 

0L0 Ljutomer, poverjeništvo za finance 
dne 27. decembra 1051. 

• 
MU. 

Besedilo. Tuvarua mesnin izdelkov. 
Bohova    (št    Ci   pn   Mariboiu). 

Poslovn.j predmet*. Klanje ziwne, pro- 
rlaia svežega mesa, prekajenih izdelkov, 
industrijska   predelava   mesa   v   klobaso. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Maribor 
nkolcca. 

Operativni upravni vodUefj: Svcl za 
industrijo  MarObOr  okolica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Neubaiier Maks, direktor, neomejeno, 

eopodpeisujp Šlefančč Drago, knjigovod- 
ja,  po zakonitih  pooblačii)ih 
OLO  Maribor okolica,  pnverj.  za finance 

dre 30. decembra  1»5I. 
H. 3232/I-IV1--1951 3.4-1 

141. 
Bês»di;lo: Krajevua gostilna >Pri pusti«, 

?4- Kungola (ft. ti). 
Peelovni predmet: Nakup in prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač in 
ietMvin. nabava in prodaja tobačnih "•- 
delknv. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj  podjetja: KLO Zg. Kungota. 

Za podjetje podpieujejo: 
Lojen   Matija,   poslovod|a.   necmeieno, 

KlanJM'k Stanka, knjigovodja, sopodpisuje 
pn zakonitih   pooblastilih. 
OLO Maribor okolica, poverj.  7,a finance 

dne 4.  januarja   1052. 
Št. 17/1 —IVI—1052 3S2 

•¥• 
112. 

Besed/Jo: Trgorsko podjetje KLO 
Šmarje pri Jelkah. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
špereniskega blaga, industrijski] izdel- 
kov, trgov an io z mešanim blagom. 

Ustanoiv ti-li   ,n   operativni   upravni  vo- 
dtclj  podjetja:  KLO omaric  pri  Jelšah 

Za podjetje podpisujeta: 
Ivane Make, poslovodja, Kidrč Lan. ra- 

čunovodja 
OLO  P«-ljfane,  poverjcuišho za  (inauro 

dne 4   januarja 1952. 
št. 116—52 275 

• 
143- 

Besedilo: Krojaška delavnica, Benedikt. 
Poslovni  predmet: Krojaška  dela. 
Ustanovitelj in  operativni   upravni  vo- 

ditelj podjetja:  KLO Benedikt- 
Za podjetje podpisujeta: 
Kriran   Martin,   upravnik. tin   ZemJjič 

Henrik,  poslovodja. 
OLO  Radgona,   poverjeništvo  za   finanre 

dne 29. decembra 1051. 
St.  105/90 29 

s.otnoeli   ulav••••   računovodje,   v   istem 
obiseçu. 
Ministrstvo  za   finance  LUS,  Ljubljana 

dne  21. derenibia   1951. 
št. 213—20B/4—195t 70 

• 
115. 

Besedilo:    Proizvodnja    nafte.    Dolnja 
Lendava. 

ir.hr.fi- so mg. Cerovac Maiija in vpiše 
• ng. Klemcnčič Ivo. direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu tak. pooblastil 
,n  pravil podjetja. 
Mmislr-li«  za  finance LUS  Ljubliana 

dne 12   novembra 1951. 
Št. 213 407/3-1951 11105 

•¥• 
M«. 

Bcsed'.lo:   Lesilo   industrijsko   podjetje, 
Ljubljana. 

Izbrišeta se Lepin  Jože  in Sojar Mar- 
ian ter vpišeta: 

Marolt Anton, direktor, k; »od pneu je 
samostojno, v obsegu zak pooblastil in 
pravil podjetja, ter Ccbulj Janez, šef ko- 
rnercialno-finančncga oddelka, kn podpi- 
suje v odsotnosti direktorja, v istem ob- 
segu. 
Ministrstvo za finance LUS, LjulMiana 

dne  14.   januarja  1952. 
Št. 243 21 — 1952 379 

147. 
Besedilo:   »Javor«, tovarna furnirja i u 

vezanih plošč. St. Peter na Krasu. 
Izbriše se Petkovšek Anton in vpše: 
Janežič  Andrej,  direktor,  ki  podpisute 

samostojno, v obsegu zakonitih  pooblastil 
;n pravil podjetja. 
Ministrstvo   za   finance  LRS,   I J] ubija na 

dne 4   decembra  1931. 
Št. 243 249/2—1951 12026 

S p r e tu v in b e 
144. 

Besedilo: Soške elektrarne, Doblar. 
Izbrišeta fee Rozman Janko in Avsec 

Zofi'ja ter vpišeta: 
Praprotnük Mario, glavni lačunovodja, 

ki podpieojjo listine po 47. členu s,pl. za- 
kona jo drž, goep. podjetjih: Flego Anica, 
fnanmi knjefeOTodja,   sopodpisuje v od- 

148. 
Besedilo: Hkuiiuinija, KLO Braslovčc. 
Podjetje je z odločbo KLO Braslovčc, 

it. 899/1951 /. dne 20. XI. 1951 prešlo v 
1 kvidaciio. 

Izbriše se: Kodre Franc. 
Za  podjetje   v   likvidaciji   podpt-ujela: 
1'crča Vinko, upravnik in Ormadnik 

Konrad,  nameščenec. 
št. 2348/1951 281 

Be*euilo: Krajovno gostinsko podjetje 
KLO Braslovčc. 

Izbriše se Skela Jože JU v-pwe: 
Kjepel Kranja, knjigovodja, z istinu po- 

oblastili. 
St. 20/1-1952 280 

Besedilo: >Mesarija« KLO Braslovče. 
Izbnišeta se Lukner Albin in Korošec 

Ivan 1er vpišeta: 
Omladič Anton, upravnuk, Gaberšek 

Marija, namesčenka, z istimi pooblastil:. 
St.  19/1—1952 279 

O LO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 7. januarja 1952 

14». 
Besedilo: («ostinsko podjetje >Xanos< v. 

Mrijf. 
Vp:šejo ee nove podružnice: Gostilna 

na BrušovSi. Idrija, Kapetana Mhcvca16; 
Gostilna na Rakah, Idrija; Bar, Idrija, 
Rozmanova 12; Bife pri Kobili, fd'rila. 
Vodnikova ulica; Bjfo v Mejoi. Idriji!. 
(! rogorč'čeva ulica in Gostilna v Beli, Be- 
la 0. 

OLO  Idrija, poverjenišlro •» imativ 
dne 31   decembra 1951. 

St. 337G/X-1951 150 

150- 
Besedilo: Otroika restavracija MLO 

Idrija. 
Podjetje jo z udivok» št. 10/X —1952 l 

dne 2. 1. 1952 prešlo v Jjkvidac.jo. 
Likvidatorja sta Škarabot Alojzij, 

upravnik, •   Guzelj  Mitnka,  računovodja. 
OLO Idrija, poverjeništvo za finance 

dne 2. januarja 1952. 
Št. 26/X—52 146 

• 
151. 

Besedilo: 31c»tuo podjetje >Mehauične 
delavnice«,  Jesenice. 

Uvede se postopek za likvidacijo pod- 
jetja. Člana  likvidacviske komisije sta: 

Santa   Vlado,  predsednik   planske   ko» 
mis.je MLO,   in  dr. Rosemtein   Karel. 

Št. VIÎI-5S/1-51 431 
Besedilo:  Obrtni tervis. Jesenice. 
Uvede se postopek za likvidacijo pod- 

letia. Člana li'Sividaciiske komi^if ftta 
šanca Vlado, predsednic planske komisije 
MLO.   ]in   Kavčič   Ivan    komercial s'. 

št.  VIII_ti1/2—52 4?,0 
MLO   JcM-uice,   poverjeništvo   za   finance 

dne  9    januarja   1952. 
•¥• 

152. 
Besedilo: MeMno podjetje jSvilanit«. to- 

varn« kravat in drugega svilenega ••••••» 
skega blaga, Kamnik. 

Izbrišeta se Fiere Anton ;H Nemec Ju- 
rii ter vpišeta: 

Terpiiic Milan, d rektor in Za'vršn'lk 
Stane, komercialist podjetja. 

št. 42/1952 248 
Besedilo: Trgovsko podjetje s knictij- 

>k'ini  pridelki. Kamnik. 
Z c.dločho OLO Kanniik z dne 3 XI. 

1951. št. 7ß'2—51. je podjelie 1. 1 1952 
prenehalo s poslovanjem MI prešlo v li- 
kvidacijo. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje i 
kmetijskimi pridelki, Kamnik, v likvida- 
ciji. 

Ljkvulatorii so: Grondovec Franc, ko- 
merc-inlist. Zule .lože, višji gospodarski 
l>oniočnil<, u Glnšič Anion, knjigovodja, 
ki  podpihujejo skupaj 

OLO Kamnik, povcrjeništm za filianre 
dne 7. januarja 1951. 

Št. 3fi97C)l 247 
• 

153. 
Beseddo:  Trgovsko podjetje. Mengeš. 
Vpiše f,e poslovalnica št. 3. ustanovljena 

z odločbo KLO Mengeš, št   2305/Li z dne 
15. XII. 1951. 

OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 
dne 28   decembra  1951. 

Št. 3753/51 12241 
• 

151, 
Besed lo:  Goitinsho. Kranj. 
Izbriše  se  Mlinar  Zvone. 
Vpiše se rtov obrat: Bife prj kolodvo.ru 

Št. 1770 231 

Besedilo: Pecivo, Kranj. 
Besedno:   Z   odločbo   MLO   Kranj,   M. 

4406/51,  je  podjetje  prenehalo   poülo-rali 
in prešlo L XI- 1951 y likvidacijo. 

Befiediilo odslej: Pecivo, Kranj, v likvi- 
J ilac.iji. 

Likvidatorji so; Prašnkar Smiona, 
knjiiigovodja, Mihe!'? Samo, referent za 
obrt MLO Kranj, in .Tare Ivan, kni'go- 
\erlja. 

St.  1K27 232 
MLO Kranj, poverjen •>!MI  >:\ finance 

dno 7. januarja 1952. 
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155. 
Besedilo: Mestna kro/aška delavnica, 

Trzić. 
Vpiše ëe Trnovac Mihclca — Poga&ur, 

knjigovodja, ka sopodpisuje vee Instine po 
47.   členu spi.  zakona o  drž. gosp.  pod- 
jetjih. 

OLO Kranj okolicar poverj. za (inanrc 
dne 5. januarja 1952. 

Št. II-8/2—52 257 
• 

15«. 
Besedilo: Okraju» trgovsko podjetje 

»SadjfTvino«,   Kranj. 
(zbriše eo poslovalnica: Kranj, Prešer- 

nova   18. 
Izbriše eo Podjavoršek Ivanka m vpiše: 
Torkar   Vladimir,   računovodja,   ki  eo- 

podpisuje listne po 47  členu epi. zakona 
o drž.  gosp.   podjetni). 

OLO  Kranj okolica, poverj. za finance 
dne  11.  januarja  1952. 

žt. 11—26/3-52 39} 
• 

157, 
Besedilo: Mastna kavarna in okrepče- 

valnica, Brežice. 
Izbrišejo se Topliiek Maks, Bnkošpik 

Rudi, Martinovič Mara in Vcretovšeu Jo 
že ter vpišejo: 

Poljansek Marija, upravnik, Kostevc 
Mjra, n žji knjigovodja, in Zmavčič Siav. 
ka, namestnik upravnika, ki podpisule- 
jo po dve ekupaj. 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
dne 3. januarja 1952. 

Št. 14/1 91 
• 

•• 
Besedilo: »Mestna nienia«,  Brezice. 
Vpišejo se: 
Rožer Fani, upravnik, Rugel Anica, niž- 

ji knjigovodja, in Škrobu" Sivveta. namcftt- 
•• upravu ka., k; podp'sujejo po dve 
••••••. 

Si.  40/1—1952 85 
Besedilo: »Mestna pekarna«, Brežice. 
Vpišejo se: 
Hraetovžek Martin, upravnik, Juršic Zo- 

fija, nižji knjigovodja, in Jankovič Ivan, 
pek.  ki podpisujejo po dva skupaj. 

Št. 44/1—1952 80 
Besed lo: »Mestna slaščičarna*. Bre- 

žice. 
Vpišejo se: 
Strašek Kari. upravnik, Rugel Anica, 

kni'jgovodja, in Koetevc Mira, nižji ko- 
mercialist, ki podpisujejo no dra skupaj. 

St.  43/1—52 88 

Besedilo: Mestna podjetja »Zalaga pi- 
••«, Brežice. 

Vpišejo ee: 
Keber Franc »pravnik, Rugel Artica, 

nižji knjigovodja, fn Koe-tevc Mira, nižji 
komercialist, k podpsujejo po dva «ku- 
paj. 

Št. 35/1—1952 80 
Pri vteli podjetjih eo izbrišejo Topljšek 

Maks, Bukošek Rudi, Martinovič Mara 
in Vereiavšek .Jože. 

OLO KrSk», poverjeništvo za finance 
dne  2   januarja 1952. 

• 
159. 

Besedilo: Mestna podjetja »Javna teht- 
nica«.   Brez ce. 

Št. 34/1-1952 79 
Bendilo: Mestni pogrebni zarod, Bre- 

žice. 
.   et. 33/1-51 78 

Pri obeh podjetjih eo izbrišejo: Topli- 
šek ••••, Bukošek Rudu. Martinovič Ma- 
ra in  Verstovšek Jože ter vpiSejo: 

Horvat č Anton, upravnik, Toplišek 
Make, šel komerciale, Jeeenovec Joža, niž- 
ji kiipgovodja, «n Baskov.« Franc, poslo- 
vodja, ki ekupaj podpisujejo vedno po 
dva ekupai 

Be6edilo: Mestna podjetja »L'rarska de- 
lavnica«, Brežice. 

Izbrišejo eo Toplišek Make, Bukov šok 
Rud., Mart.novjč Maira in Verelovšok Jo- 
že ter vpušejo: 

Gregorio Mirko, upravnik, Kodno Ite- 
zika, a-x'j. knjgovodja, • Petan Ana, 
poslovodja, ki podpisujejo vedno po dva 
skupaj. 

ft. 41/1 —1951 86 
Besedilo: Mestna slaščičarna, K rs k». 
Izbr.šela 6e Vame Franc >n (ilogovšek 

Gustav ter vpiše. 
Sluga Klza, delovodji, ki podpisuie sa- 

moàtojno, v vseh knjigovodstvenih zade- 
vah ekupaj z njo Hočevar Muka, knngo- 
vod|a. 

et.  45/1-1952 »0 
Bi>i'd lo: Mestno podjetje : Ekonom ja«, 

Brez'ce. 
lzbri>ejo ee 'l'opliši'K M.iJ,*-. Bnkcšek 

Hud:, Mart novic Maru in Verzov šek Jo- 
že 1er vpšeio: 

Butara Franu, upravnik .M.HIMJOVIC Ma- 
ra, nižji knjigovodja, Voiianišek Ivan in 
Žerjav Miha, ekonom, k podpisujejo po 
dva «kupaj 

Št. 21/1—52 76 
Besodio: Mestno podjetje »Vodovod«, 

Brežice. 
Izbrišejo ec Toplišck Make, Bukovšak 

Rudi, Martinovič Mara in VerstovšeU Jo- 
že 1er vpišejo: 

Horvati? Anion, upravnik, Topli ček 
Maks, šef komerciale. Jesennver Joža, 
mžji knjigovodja, m Cešuovar Stanko, 
poslovodja, kii podpisujejo vedno po dva 
ekupaj. 

št. 32/1-52 77 
Besedilo: Kadio-center, Brežic«. 
Izbrišejo ee Toplišck Malte, Bukovšek 

Rudi, Martinovič Mara in Verstovšek Jo- 
že ter vpišejo: 

Sieger Ljubo, upravnik, Kodno" Reajka, 
iržji knjigovodja, in Petan Ana, poslovod- 
ja, ki podpisujejo po dva ekupaj. 

Št'. 37/1—1952 82 
Besedilo: Uprava državnih zgradb, Bre- 

žice. 
Izbrišeta ee Gregi Milko in Poljanšek 

Ignae ter vpišeta: 
Toplišek Make, šef komerciale,.in Jese- 

novec Joža, nižj, knjigovodja, ki podpieu- 
jeta vedno skupaj. 

Št. 36/(^-1952 SI 
OLO Krško, povorjeništvo sta finance 

dne 2. januarja 1952. 
* 

160. 
Besedilo: Mestna podjetja »Klavnica in 

mesnica«, Brežice. 
Besedilo odslej: Mestna podjetja »Mes- 

nica«, Brežice, 
Izbrišejo ee Toplisek Maks, Bmkoseik 

Rudi, Martinovič Mara in Veretovšek Jo- 
že ter vip'sejo: 

Grobušek Franc, upravnik, Umck Brn- 
iva, nižji gospodarski pomočniik, Jtiršič 
Zof', nižji knjigovodja, in Pire Slavko, 
namestn k  upravnika. 

0L0 Krško, poverjeništvo za fmaiicr 
dne 10. januarja 1952. 

St. 114/1 4S0 

161. 
BesedJo;    Remont-stan    I,    Ljubljana, 

Ambrožev trg 1. 
Ixbriše ee Zupančič Ivanka  in vpižeta: 
Jaki Ludvik, knjigovodja, in Tržan Vla- 

da, nižj; knjigovodja. 
ULO 1 Ljubljana, poverjeništvo za fiiiauco 

dne 31. decembra 1951. 
Št.   11018/51 211 

• 
102. 

Besedilo:    Javna    tehtnica,    Ljubljana, 
Masarykova 9. 

Izbriše se Pirnal Lea  i:ti vpišeta: 
Zupančič Ivanka in Pa j t ni« Anton. 

RLO I Ljubljana, poverjeništvo za finance 
dne 3. januarja 1952. 

et.  11187/51 245 

IG3. 
Besedilo:   Mehanični   servi?,   Ljubljana. 

Kolodvorska 18. 
Vpiše se: 
Lukančič  Anica,  v.  d.  lačunovodj«. 
RLO   I  Izubijana, povorj.  za   finance 

dne 21   decembra   11)51. 
št. 11 167/51 244 

Kil. 
Bene«!, lo: Ljudska k»pel, Ljubljana, Ko- 

lodvorska   1. 
Izbnše se   Kragelj   Oika   in   vpiše: 
Zupančič   Iwinfka. 

RLO I Ljubljana, poverjeništvo za finance 
dne 31. decembra 1951. 

Št.  11461/51 242 
* 

165. 
Besedilo:    Trgovsko   podjetje   »Preskr- 

ba«, Ljubljana, Masarykova 15. 
Izbriše se Mihelj Vekoslav in vpiée: 
Dov j;ik Janez. 
RI/)   I  Ljubljana, poverj. za finance 

dne 3- decembra 1951. 
Št. 842/51 240 

• 
166. 

Besedilo:   Tapetništvo-dekoraeije,  Ljub- 
ljana, Sv. Petra 78. 

Vpiše ee: 
Petek Marija uslužbenka- 

RLO I LjuW/•••, poverj. ZA finance 
dne 2. januarja 1952. 

Št. 11460/51 243 

167. 
Besedilo: Remont II (Ljubljana Knezo- 

va 28) .v 

Izbriše ee Jandejseik Mira sn vpise: 
Kotlar Avgust, računovodja. 
RLO II Ljubljana, poverj. za finance 

dne 9. januarja 1952- 
Fm. žt. 24-1/1952 314 

* 
168. 

Besedilo: Modi)« krojaško podjetje za 
žensk© in moško obleke (Ljubljana, Ot> 
Ljubljanici 21). 

Vpiše se podružnica v Ljubljani, ?mar- 
linska 136, poslovodja Presetnik Franc. 
RLO III Ljubljana-Mostc, pov. za financ» 

dne 9. januarja 1952. 
Št. 223/52 262 

169. 
Besedilo:   Okrajna   lekarna.  Litija. 
Izbriše ee Mrak Marnja, računovodja in 

vpiše: 
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Besedilo: Okr'ijuu zveza knict.jskili za- 
drug z o. i  Ptuj. 

Vpiie se obral: Zadružna agenc ia pri 
UZKZ Ptuj. z nalogami, da posreduje pi- 

nakupu industnjfekega blaga, pri prodaj« 
kmetijskih .n živalskh proizvodov in 
da nudi kmetijskim zadrugam pojasnila. 
da bodo megle sanie uspešno in nepo- 
sredno tiabav'jati • prodajalo evojc pri- 
delke. 

Za agencijo podpisuje upravnik Olore- 
pec Alban, nameščenec pri OZKZ Pluj, ki 
f dgovaijO za tfvoje poslovanje upravu »mu 
odboru Okrr.jre zvez« kmetijskih zadnr.'- 
F'!uj. 

Okru/m) godere y Mariboru 
due  15. decembra  1951. ' 

Zadr   111   40 11936 

Besedilo: Trgovsko podjetje kmc(l>kih 
zadrug v 1'i.iju. 

Podjetje ie na podlag; f-klepa sejp 
upravnega odbora z dne (•>. IX. 1951 pre 
šin v likvidan io. 

Likvidatorji so: Koslanicvee Janez 
predsednik, Bukovci. Belšak Martin, od- 
bornik, Virava, Ptuj, Pen Avgust, uprav- 
n k, Pluj, Velkavrh Pavla, računovodja. 
P'i'U ki  podpihujejo po dva ekuipaj 

Likvidacijska firma: kakor doslej, e pri- 
stav kom   >v likv daciji«. 

Okrožno sod'ščo T Mariboru 
dno 20. novembra 1951. 

Zadr Vi 72 11383 

40. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. J., 

Trate. 
Izbrišejo 6e Zaje Pavla, Bavdek Jože, 

Acko Dragutin, Detoni Anica, Intihar An- 
gela, in pooblaščenec za sopodpr'lsovanje 
Levetik Tončka ter'vpjgejo novi izvoljeni 
elani upravnega odbora: 

•••••• Emerik, miaar, Trate, predsed. 
nik, Vake Ema, kmetica, Trate, Plazit:"k 
Ivan, «adnižnik. Rožengrund, Čančala 
ftefan, kmet, Trafp, Krajzler Franc, za- 
družnik, Trate, Fekonja Franc, Rot va ju 
Jožef, kmeta, D ražen vrh. 

Vpišejo fte obrati: Zadružna pekarna, 
Trate 27, zadružna mesarija. Trate 49 in 
zadružna cevljarniea. Trate 33. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 11. decembra  1951. 

Zadr  IV 68 11937 

41- 
Besedilo: Kmetijska zadruga x omeje- 

nim jamstvom • Cerkljah ob Krki. 
Na podlagi zapisnika o občnem zboru 

• dne 19. I. 1950 pe izbrišejo Klasje Ru- 
dolf, Grame Ivan, Kunitarič .Jože, Lopat c 
Franc, 'Zugič Franc in vip.'šojo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbor«: 

Kalin Ana, gospodinja, Cerklje 4; Ko- 
niotar Franc, kmet, Crcšnjice 53; Račič 
Anton, uslužbenec, Znpeča vas 51, Zlobu o 
Anton, tirar, Račja vas 22, in Grame 
Franc, kmet. Gaz rc 4. 

Na podlaci zap'snika o občnem zboru 
7, dne 18. II. 1951 se «brišejo Butara 
.Tanez. Račič Anton :»i vpišeta nova izvo- 
ljena Plana upravnega odbora, kmeln: 

Ferenčuk .lože, Boršt 9 m Zngič Franc, 
Hraslje 22. 

Okrožu« sodišče T Novem nicslu 
dne 28. novembra  1951. 

Zadr III 97/3 115S7 

42. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

lUtn jamstvom v Dol. Nemški vasi. 
Na  obrnem  zboru  29.   IV.   1951   so se 

>pi emenda zadružna prav la  v  IH. členu. 
Upravu, odbor sestavlja 5 članov. 
Izbrišejo 6c Megbč Ignac, Kukenberge-r 

Anion, Hlebec Alojzij, Malese Alojzij. Mc- 
žan Adoi/, Smole Jože, Uhan Franc in 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Zakrajšek Ivan. pos. ein, Dol. Ponvkve 
9; Slak Štefan, kmet, Dečja vas 12, Pakiiš 
Ivan, uslužbence, Gor. Dobrava 2; Kosta- 
njev ec Franc, kmet, Dol. Nemška vas 31, 
in Gabrijel Tomaž, kmet. Grm 5. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dno  S.   decembra   1951. 

Zadr III 129/5 11722 

• 
43. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom •  Veliki Dolini. 

Na podlagi zap «lika o občnem zboru 
i dne 19. III. 1950 se izbrišejo Rošlohar 
Franc, Novoselič Anion, Grabnar Slavko. 
Cinički Jože. Bahčič Franc in vp>eio novi 
.zvoljem člani upravnega odbora: 

R 7jak Slavko, delavec, Cjrnik 10, Bri- 
novec Marija, učiteljica. Vel. Dol na 4; 
Miiimhring Martin, Ponikva 14; ftkrlec 
Miha, Brezje G in Matkovič Frane, Brezje 
12.  kmetje. 

Na podlagi zapisnika o občnem zboru 
7. dne 25. II. 1951 se izbrišejo Bizjak 
Slavko, Malkoviò Franc, Skrlec Miha, Bajs 
Miha in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Bizjak Franc, krnel, Cirnik 9. Zofič 
Franc, delavec, C rnik 5, V imet'č .lože, 
kmet, Brezje 16 in Tomšo Jože, Vel. Do- 
bna 22. Pooblaščenec za sopodpisovanje 
!c Novosel Janez, kmet. Brezje 18. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 23. novembra 1951. 

Zadr III  80/5 11391 
• 

41. 
Rendilo: Kmetijska zadruga r Zagradu. 
Po sklepu občnega zbora z dne 25. II. 

1951  je zadruga  prešla  v likvidacijo. 
Besedilo: kakor doslej 6 prestavkom »v 

likvidne ji*. 
LiikvdaJorji so: Kocjan Jože, kmet, Za- 

grad 15. Povšič. Franc, kmet, Zagrad 20, 
in Papež Rudolf, nameščenec, Škocijan 33, 
ki  bodo podpisovali, ekupaj. 

Okrožno sodišče • Novini mestu 
dne 3. decembra 1951. 

Zadr IV 57/3 1155.4 

47. 
Besedilo:   Obnovitvena «druga, Jurje- 

vica. 
Zaradi   združ tve  e  Kmetijsko  zadrugo 

v Jtirjevici. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 27. decembra  1951. 
Zadr II 50/6 12170 

Izbrisi 
45. 

Besed Io:   Potrošniška  zadruga z  o.   j. 
T  Crni  pri   Prevaljah. 

Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne R   decembra  1951. 

Zadr  IV 60 11702 

46. 
Bpsedilo:   Potrošniška wdruga  z   o.  j. 

Guštanj. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. decembra  1951. 

Zadr IV 123 11933 

Trgovinski register 
Vpisi 

48. 
Besedilo:  Gostilna Drnovšek  Frančiška 

(Plave, Gorica). 
Imetnik: Drnovšek Franc ška. Plave 49. 
Obratni   predmet:   Izvrševanje goetilni- 

Parske obrti. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 3. |anuarja 1952. 
Zt 2/52—2 Rl 

• 
W. 

Beeedjlo:    Gostilna    Bavdaž    Amablla 
(Vrhov]ie.  Gorica). 

Imeln ik:   Bavdaž  Amabile,  Vrhovljp. 
Obratni   predmet:   Izvrševani e  co&tilni- 

čarske obrti. 
Okrožno sodišče v Goriri 
dne   ';>•   januarja   1952. 

Zt   1/52—2 r,3 

51». 
Besedilo: Bule Gabrijela, gostilna  (Mo- 

kronog). 
Imetnik; Bule Gabrijela. Mokronnj 68. 
Obrat n    predmet:   Izvrševanje   ffostjlni- 

čars-ke obrti. 
Okrožno sodišče v Norem  tnpsfti 

dne 2S.  decembra  1951. 
Reg   A  II  •7/1 12242 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi. ki o pogrešanih k«j vedo. se pozi- 
vaju, naj o tem poročajo Mtdišrcm. pred- 
ingateijem ali skrbnikom. Po preteku 
rokov bodo sodišča odločila o predlogih 
1  R 297/51—4 11872 

ftulir Jožef, roj. 14. I. 1R90, ein Andreja 
m Terezi jp rojene Leban, kni^t v Prvač in 
23. se je lcla 1925 •••• vArseiitino m 
se od leta 1928 pogreša. Predlagateljica 
je ftulič Jožefa. Prvač na 23, fekrlAiik Lah 
Rudolf, zemljiškoknjižni referent pri tem 
sodišču. Priglasi (ven i rok: eno lelo od (e 
objave. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dno 3.  decembra 1951. 

I  R 301/51-0 11R71 
Drnovšek Stanislav, roj. 21. II. 1928. 

ein Antena in Jožefe rojeno Žuljan, kmet 
v Biljani 40, se kot interniranec v Dacha- 
vti od 22. V. 1944 pogreša. Prodlagatelj 
le Drnovšek Anton, ÉHjana 40, p. Dobro- 
vo v Brdih. skrbnik Lah Rudolf, zemlji- 
škoknjižni referent pri tem sodišču. Pri- 
slasitveni rok: d>va me.-eca od (e objave. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 12. decembra 1951. 

I R 295/51—3 12062 
Mozetič Davorin, roj. 1. VIII. 1924. srn 

Ernesta in Jožefe rojene Širok, delavec, 
Solkan, Tovarm'Êka 56, *e kot borec NOV 
od januarja 1945 pogreša. Predlagateljica 
ie Mozetič. Jožefa, Solkan Tovarniška -50, 
skrbnük Lah Rudolf, zemljiškoknjižm" re- 
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lerenl pn tern sodišču. Priglasitveni rok: 
dva meeeca od te objave. 

Okrajno sodišče • Gorici 
dno 13. decembra 1051. 

R 278/51 10311 
Barlič Jože. roj. 7. II. 1921, mizar, Bla- 

govica 7, Kamnik, se kot partizan od okto- 
bra 1944 pogreza.   Predlagatelj  jp  Barlič 
Franc, kmet, Podsmrečje 9. skrbnik Skuk 
Jože, uslužbenec pr   tem sodišču.  Pngla- 
«itveni rok: tn mesece od te objave- 

Okrajno sodiš?© v Kamniku 
dne 18. oktobra 1051 

l R 301/51-4 730 
Rarem Andre«, roj. IS. XI. lsi>,s, »in 

Antona in Marijo rojene Valeur,č, 'nad- 
njk, Ljubljana, Rožtin dolina. Cesia II št. 
6, 68 kot partizan od decembra 1014 po- 
greša. Predlagateljica je Kažem ••• po 
pooblaščencu Vodopija -lanku, poniočn.ku 
okrožnega javneca tožjlra v Ljubljani, 
fikrbnik Tesar Franc, Ljublana, Rožna 
dolina, Ceeta •/7. Pnglasiheni rok: dva 
meseca  po tej objav.. 

Okrajno sodtsie v Ljubljani 
ilno  2.   lanuarja   1952. 

I R 122/51-2 11011 
Rilonja Anton, ro|. 13. I. 1900, sin lu- 

nja m Marijp. *n kol 1•1•••;••••• v 
Dachavu od decembra 1S144 pogreša. Pred- 
lagateljica jp Kitonia Terezija, Lukavci 
41,. Ljutomer, skrbnik Žunič Ignac, usluž- 
benec pri tem 60dišču. I'rglat>it\eni rok: 
dva megera od te obiaw. 

Okrajno soil'šče v Ljutomeru 
dne  25    oktobra   1051. 

f R 324/51 12217 
Maver tiennau, roj 4. IV 101)5, s,n 

Franca in Katarine rojeni' Žitko. Uni go- 
vodja v Sp. Hočah 13, se kot internirane!- 

v Dachavu od maja 14)15 pogreša. Pred- 
lagateljica je žena Maver Mar ja, Sp. Ho- 
če 13. fckrbnik Vabič Mak«, Hoče 14. Pri- 
glasitveni tok: tri mesece od te obiave. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 20. decembra  1052. 

I R 101/51-5 438 
Rlažič Franc, ein Aniona iu Frančiške 

rojene lir, Sela 3, et. Peter pri Novem 
mestu, kmečki sjn, jo b 1 3. XI. 1043 kot 
borec NOV e svojo brigado obkoljen in 
ubit. Predlagateljica je eeslra Blažič Aloj- 
zija. Selo 3 pri št. Petru, priglasitveni 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 2. januarja 1952. 

• R 107/51—5 439 
Fabjan Janez, roj. 20. IV. 190G, «in 

Janeza in Marijo rojeno Palčič, kmet v 
Zavunku 8. je odšel leta 1941 kot delavec 
v Nemčijo in ee od 27. III. 1945, ko eo 
ga ubili Nemci, pogreša. Predlagateljica 
ie žena Fabjan Terezija, Zavihek 8, p- 
Škocjan pri Mokronogu. Priglasitveni rok: 
oia meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Novem mostu 
dne 3. januarja 1952. 

I R 103/51—4 436 
Boži« Jože, roj- 19. I. 1926, ein Janeza 

in Neže rojene June, Orehovica 2, Št. Jer- 
nez pr, Novem me&tu, je odšel leta 1943 
k partizanom in je eepternbra 1944 padel 
v borbi z Nemci. Predlagatelj je brat Bo- 
žič Anton. Orehaviiea 2 pri št.'Jerneju, 
prtrla&itveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 9.  januarja 1952. 

T  R K7'.)I-I 283 
Med k Ilinko, p„j. H). VII. 1024. dijak- 

Velika   Nedelja   21,   je  kot   borec   NOV 

padel v b'tki pri Opatovcu, Sid 17. I. 1951 
in se od takrat pogreša. Predlagatelj je 
očo Medik Franc, V<?.1 Nedelja 21, ekrbnik 
IrgoUc Miroslav, poscetnuik, Sodnici 3- 
Priglaeitveni rok: tr: mesece od to ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne  4.   januarja   1052. 

R 28)751—5 1170'.' 
Delamen Bogomir, roj. 7. XI. 1013, ein 

Jožefa tn Katarine rojene Mikeln, postni 
uslužbenec, Dobrova 10, p. Dravograd, je 
kot izseljenec v Srbijo na kraju novem- 
bra 1044 vstopil med borce NOV n pa- 
del v bojih pri Šidu. Predlagatelja sta 
p t a ria Delamca Jožef in Katarina, Dobro- 
va 18, p. Dravograd, skrbnik Arah Ivan. 
rslužbener pri tem «odsi5ču. PriglasHv em: 
rok: dva meseca od te objave 

Okrajno sniliJf» T Slovenjem (iradru 
due  2S.  novembra  1051, 

I   R 520/51 1121S 
Kopriviuk Karel, roj. 11. VIII. 1905, 

Z'_'. Zreče 15. ee ie 1 1037 udeleži! špan- 
ske drŽHvl|ans.ke vojne n *e od ledai po 
greša. Predlagateljica IP Koprivnic leie- 
zija. Zg. Zreče 410, skrbnik Pukl Jožet. 
uslužbence pri tem «od;ščn. Pricrlasitvpn 
rol;- (ri  mesece od  le objave. 

Okrajno sodiSče   v Slin.  B'-triri 
due   |3   novembra   1051 

Oklici o skrbnikih 
in razoravah 

Postavljen) skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče n) znano, 
na njihovo nevarnost >n stroške, dokler 
se tami ne zglasijo ali ne imenujejo po- 

oblaščence 

Tožbi M   razvezo zakona: 
G  305/51 301 

ftičigoj Valentin, indublnj&kj o!"atp- 
vodja, Duplica 1, proti Cičigoj Danic, ro- 
lenj Lubei, zdaj nekje v Av&trji, nezna- 
nega bivališča. Obravnava b« 14.111.1052 
ob 11 30 uri, soba št. 3. 
G 325/51 303 

Seludčenko Marija roj. Rode, Kanin k, 
Graben 55, ki jo zastopa Malnič Fran, od- 
vetnik v Kamniku, proti Šeludčenku Ale- 
keandru, študentu, bivšemu poročniku 
nemške vojske, zdaj verjetno na Češkoslo- 
vaškem, neznanega bivališča. Razprava bo 
14. III. 1952 pri tem sodišču ob 11. uri, 
v sobi št. 3. 

Skrbnic obeh tožencev je Trstenjak Ni- 
ko, zemljiškoknjižni referent n/i tem so- 
dišču. 

Okrajno .sodišče r Kamniku 
dne 10. januarja 1952. 

G 72/51—4 506 
Tožba zaradi vknjižbo lastninske pra- 

vice: 
Živec Josip, upokojeni klesar. Skopo 

32, proti Tavčarju Francu, železničarju, 
Skopo 32, in Tavčar Antoniji roj. Barič, 
gospodinji, Skopo 52, oba neznanega biva- 
lišča, zaradi izpolnitve kupne pogodbe in 
izstavitve poeadnoga pisma ter vknjižbe 
lastninske pravice pri pare. št. 958 njiva, 
vi. št. 197 k. o. Skopo. Razprava bo 3. 
•. 1952 ob 9. uri pri tem sodš-ču. soba 
št. 11. Skrbnik obeh tožencev je Benčič 
Mirko, uslužbence pri tem sodišču. 

Okrajno sodišče • Sežani 
dne 12.  januaria 1952. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje ia amorütaojo 
vrednotnic, katerih imetniki se poznajo, 
naj v danem roku priglasijo sodiiču «roje 
pravice, sicer so bodo vrednotnico  zrpkle 

za  neveljavne 
II  R 129/51 11S57 

Golob Neža, upokojenka. Maribor, He- 
roja Staneta 22, prosi za amortizacijo iz- 
gubljene zavarovalno police Državnega 
•zavarovalnega zavorla, ravnateljstva za 
LRS v Ljubljani, št. 113656, z zavarova- 
no '»volo 1560 din, /.ačcli-k zavarovanja 
od  1.  XI    1017. 

Okrajno Modii>ro  Maribor nicalo 
dne  13.  deceiubia   1051. 

Razne objave 
äl.  78/52 «71 

Razpis 
Ut-kiuidl un verz« v Ljubljani razpisuj»! 

incelo univerzitetnega predavatelja oziro- 
ma ilo-'iita na pravni fakulteti, in sicer 
za  pi ed met: 

diplomatska /.godov na « poeebn<m otf- 
10111 ua medna rodne odnosa je nove Jugo- 
slav i |p 

Iritere«L'iilj naj vložijo pro.-me f potreb- 
nimi prilogami na Rektorat •••••••• v 
Ljubljani   do   10.   rehruaria   1052. 

Rektorat   linUrr/e   v   Ljubljani 
Rektor: Dr. (i. Kušo) 1.  r- 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
najj   T   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnaj»   svoj©   obroznoiti   do 
podjetij v likvidaciji, sicer so bodo do1j;"Tì 

sodno Izterjali 
01. 20.50/R 549 

Na podlagi odločbe NILO Celie, številka 
1807/3-51 dne JS XII. 1051 picidc dr- 
žavno gospodarsko podjet|p lokalnega po- 
mena -Mestni niagaz n v Celju r v likvi- 
dacijo. Priglasi f ven i rok: 30 dn: od dne- 
va te objave. 

V likvjdacij«l<i komibij1 *o: Lah Ivan, 
predscdiirk, Kr.škovic Ivana, Jakob Jože, 
člana, Itebevšek Ludvik in blander Franc, 
nadzornika. 

Likvidacijska komisija 

SI. -13/52 484 
Okrajna zveza kineliibkil) zadiug v Idri- 

ji obvešča, da je -Trgovko podjetje OZKZ 
TdrMa" prešlo 7. dnem 31. XII. 1051 v li- 
kvdaciio. Priglasilveiii lok: do 20. II- 
1952 

Likvidacijska konn'ija 
Št.  14/5 827 

Po odločbi Wade \•••, I), st. 1471/1 • 
dne 7. L 1052 *e odpravi Trgovsko pve- 
fikrbOvalno podietje • Preskrba ljudske 
mi]ice< v Ljubljani ;n preide t. vsemi po- 
filovalnifami z dnem 30. L 1952 v liikv'- 
dacijo. Priglasitven, rok: 30 dni po tej 
ohjav . 

Likvidacijska  komisija 
Šf. 14/52 100 

Krajevna gostilna >Poreze.ui* z mesnico 
v Podbrdu je prešla r. dnem 2. I 1952 v 
likvidacijo Prigla* fvenj rok: do 30. I. 
1952. 

Llkvidnrij«kn kolni^ija 

št- 45/52 440 
Državna volcirgov ua Vino-Sadjo v •|•. 

iu  je prešla •• jiodlani odločbe-  r-kraUir- 
ga   ljudskega   odbora   v   Ptuju,   številka 
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1/9 1-52 z dne 29. XII 1951 z dnem 1. I. 
1952 v likvidacijo. Priglasitveni rok: en 
mesec od te objave. 

Likvidacijska komisija 

St. 1/52 l-'.<5 
Z odločbo predsednica sveti za Pr '1,:Pt 

:n zveze, št. 3263 z dne 25. XII 19-1 je 
Direkcija železnic Št. Peter na Krasu nUi 
njena n se njem pos*i '»•••••••• z dr.-»ni 
1. I. 1952 na Direko.;o M<?7..-JC, Ljubi.a- 
na. Priglasitveni rok: 30 eni po tei oS 
javi. 

Likvidacijska komisija 
£>t. 51/52 -"90 

Z odločbo KLO Šempeter pri Goric št. 
174 z dne 29. VI. 1951 je prešla Uprava 
krajovn h gospodarskih podjetij Šempeter 
pri Gorici z vsem- evo juni poslovaln ca- 
ini: krajevna gostilna, krajevna kavama, 
uelužbenska restavrac ja, pekarna, dečja 
reetavracija in k-no podjetje v iikv da- 
eijo. Priglasitveni rok ie: en mesec po 
tej objavi. 

Likv;d4l(>r 

izsrubliene listine 
preklicnipfo 

Ahčin Ivan, rudar, •,gorja, i4>plic- 11, 
roj. 30. •. 1•20, osebno izkaznico, ser. 
št. F-0731641. reg. št. 21831, l/dano v 
Trbovljah 20. II. 1951, m orožni 1st.   592 

Arhar Antonija, Dol. Logatec št 17:', 
osebno izkaznico, ser. št. F—0151415, rej. 
št. 43105, izdano v Dol. Logatcu. 822 

Avtoprevozno pod>tje Grosuplje, evid. 
tablico tovornega avtomobila znamke 
>Ford (k, št. S—2859. 859 

Bajuk Roža, Maribor, Sp. Radvan|ska 
57, osebno izkaznico, reg. št. 2Ó6, eer. st. 
58256, izdano v Mariboru  17.  V. 1951 

656 
Berlee Jože, Ljubljana, V č, osebno iz- 

kaznico, reg. Št. 33015/51, ser. št 0055325, 
izdano v Ljubljani, 729 

Boncelj Jakob, Sp. Duplje, knjižico za 
kolo št   1214550. 843 

Botjak Verouka, trgovska vajenka. Ko- 
čevje 1R6. osebno izkaznico, izdano v Ko- 
čevju, reg. št. «936, ser. št. 055324«.     448 

Božič Marija, Ljubljana, Galjevica 3, 
osebno  izkaznico, -zdano v Ljubljani 

710 

CizerI Franc, logar, roj. 5. X. 1922. Z'iaj 
v Zg. VoliČini 08, p. Sv. Rupert v Sir v. 
gor-, osebno iKkaznico, ser. št F—025-797, 
reg. st. 13483, izdafio 4. IV. 1951 v Vur- 
berku pri Ptuju. 316 

Clémente Štefka, S'.ožice 133. osebno iz- 
kaznico, reg. št. 48654/51, &er. »t. 0070V68, 
izdano v Ljubljani, Rajon II- 703 

Cveček Franc, Poljana, Rei« pri Mari- 
boru, delovno knj žico. izdano v Rušah 
avgusta 1951. 669 

Čeh Pavla, Vuzenica. G rod's, delavka, 
življenjsko polico št. 230408. izdano od' 
Državnega zavarovalnega zavoda, Vod- 
nica. 320 

Oop Zlata, Maribor, V nareka 30, oseb- 
no izkaznico, reg. št- 44514, ser. št. 46700, 
izdano v Mariboru 10. III, 1951. •52 

Djur'é Ccdomir, Golf, p. Lesce na Gor., 
roj. 1. 1912 v Vel. Moščenici. esebno iz- 
kaznico št. 1244656, reg. »t. 546. izdano v 
Beogradu 11890 

Domlnko Stan'slav, Biljp 47 p. Rem*, 
roj. 20. IV. 1927, r^ebm izkaznico, *er. 
št. 0289382, reg. št. 20233. 289 

Drožina Karel, Gradišču 8, p. Materija, 
osobno izkaznico, reg. Si. 13897, ser. St- 
214607, izdano 11. I   1951 v Sežan .     351 

Ducniiii Autori, Bruris\ik pri Racah, 
osebno izkazn co, reg št. 5223, ser. št. 
0578731, izdano v Mniboru. 715 

Elektrarna Dravograd, direkcija Dravo- 
grad, reg- tablico S—5337 osebnega avto- 
mobila znamke Stever. št. motorja 43310, 
št., šasije 02852. 12001 

Ferjan Jožef, roj 26. II. 1929,, Lipovci, 
št. *>. p. Beltinri, M. Sobota, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 12 859. ser. M. 0094569. iz- 
dano v Murski Soboti. 12002 

Fcrk Franc, Kozjak •• St. I Iju, osebno 
izkaznico, reg. št. 29336, ser. št. 0192549. 
uzdano v  Ma boru  1950. 073 

Feuče Leopoldina, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, izdano v  Ljubljani- 732 

Frank Anton. Postojna, Jeršice, osebno 
izkaznico, reg- št. 16623. 6427 

Gajšek St-Uik». Novo mt»sto, Zagrebška 
Î3, cU>bno izkaznico, ser   št. 0325820. 

735 
GodnjavCc Marija, Ljubljana, cselmo 

izkaznico, reg. št. 44851, ser. št. 006701. 
in sind kalno knjižico, izdano v Liubljani. 

734 
Gomboš Stefan, roj. 24- VII. 1925, Peti- 

šovci, p. D. Lendava, delavec, esebno iz- 
kazn co za obmejni pas za madžarskega 
državljana, ser. St. R-053753, reg. št. 143, 
•zdano v Dol. Lendavi z veljavnostjo do 
15. V. 1953. 315 

Guričan Ferdo, Strnišče pri Ptuju, sam- 
sk blok, osebno izkazn co. reg. št. 47164, 
ser.  št. 48406,   izdano v   Mariboru   1951 

663 
Grah Jožica, delavka. Vuzenica, Gradiš, 

življenjsko polico št. 230414, .zaano od 
Državnega zavarovalnega zavoda, Vuzeni- 
ca. 819 

Gregore Marija, Kranj, Labore 68, de- 
lovno knjižico St   1385075. 724 

Grlca Slavka, Kovčice 7, p. Materija,, 
delovno knjižico št. 1296664, izdano v Ilir. 
B stric. 12000 

Iladncr Roža, Hoünja vas pri Slivnici, 
osebno izkazn co, reg. št. 1542. eer. št- 
0578452, izdano v Ilotinji  vasi I.  1951- 

658 
Horvat Terezija, Juršinc: 15. osebno 

izkaznico, eer. št. 0254544, reg. št. 13230, 
izdano 'i. IV. 1951 v Ptuju 318 

Hudžar Ivan, Maribor, Studenci, Len n- 
grajska  28, delovno knjižico št.  2862029. 

604 
Iglar Edvard, Selnica ob Dravi, delov- 

no knj-žco, reg. št. 621, izdano v Mar'bo- 
ru. 670 

Janežić Silra, Ljubljana, osebno izkaz- 
n en. reg. št. 29344, eer. št. 0051G54, izda- 
no v Ljubljani. 731 

Janžckovič Ivana, Ptuj, delovno knjiži- 
co št. 1262177, izdano v Ptuju. 709 

Jorman Alojzija, Trbovlje, osebno iz- 
kaznico, reg. st. 183S5, ser. št. F-0731695, 
izdano v Trbovljah. 727 

Jerman Anton, Trbovlje, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 18255, eer. 6t. F—0731565, 
izdano v Trbovljah. 726 

Kafalt Frane, Steklarna Hrastnik! sam- 
ski dom, esebno 'zkaznico, eer. št. F— 
0744582, reg. št. 31272. izdano v Trbov- 
ljah .    594 

Kaluža Janez, Studence SO. Hrastnik, 
osebno 'zk^znico, fer. St. F—07Ž9338, reg. 
št. 26028, im osebno izkaznico, ser. St. F— 

0739072, reg- št. 26320 na ime Kaluža Ce- 
cilija, obe izdam v Trbovljah. 593 

kapun Mar.ja, Stogovci 18, p. Apače, 
roj. 8. XII. 189S. osobno izkaznico, reg 
št. 6089 784 

Kardnš (i^elu, Mnčkovci 10a. roj 28. 
VIII. 1921, osebno izkaznico, eer. št. 
0126349,  rog.  št   44639. 353 

lumi ci ; Štefan. Mačkovi 10a, roj. 19. 
VIII. 19H> osebno zkazmeo, eer. št. 
0126210, reg- št 44500, in izkaznico ljud- 
ske  inšpekcije. 352 

Ketiš Jožef, Zg. Radvanje pri Mar boru, 
cseUio izkazn co, leg. št. 20604, ser. 81. 
27303, izdano v Mariboru 17- 1. 1951 in 
oromeiino knjižico za kolo znamke •Stever« 
št. 11713.     ' - 059 

Kirbij Andrej, Prepolje, Sv. Janž na 
Dravskem polju, invalidsko '»plačilno 
knjižco, izdano do društva vojaških voj- 
nih  invalidov v Ptuju. 704 

Khnfar Vilma. Ljubljana, St. V d 79, 
ost-l>/io   izkaznico,   izdano v   Liubljani. 

728 
Klemen Ivanka. Šmartno v Tuhinju, 

Buč 20 pri Kamniku, osebno izkaznico, iz- 
dano v Kamniku. 8CO 

KlcmCnčič Jože, Ljubljana, sindikalno 
knjižco št. 137602, ser. št. Ü—431591. iz- 
dano v Ljubljani. 802 

Kočar Janez, kmet sin, Zg. Stavnica 
119, p. Sv. Ana v Slov. gor., osebno iz- 
kazn co za obmejni pas, ser. St. 0068102, 
reg. št. 11392. izdano v  Radgoni.       810 

Kočar Marija, kmet. hči, Zg. Ščavn ca 
št 8, osebno izkaznico za obmejni pae, 
ser. št. 0007837, reg. št. 11127, izdano v 
Radgoni. 811 

Kogovšek Janez, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg š-t. 21961, eer. št. F—0044271, 
izdano v Ljubljani. 663 

Koncut Helena. Miren 236. roj. 12. 
VIII. 1924, osebno izkaznico, izdano v 
Novi  Gorici. 411 

Kpnakovir Jelu, roj. 8. V. 1931 v Rnj- 
novcib, Bosna, zdaj v Postojni, Pod Ostrim 
vrhom 3, osebno izkaznico, sep št. F— 
0630261. reg- št. 19951, izdano v'postojni. 

718 
Kos Ana, Zbilje 40, osebno (zkazii co, 

ser. št. F—0131396, reg. št. 27080, izdano 
v Šmartnem pod Smarno goro. 821 

Koš Olga, Krajna 43, M. Sobota, roj. 29. 
VIII. 1932, osebno izkaznico, ser. št. G— 
01010S4, reg. št. 13374, izdano v M. So- 
boti. 513 

Kračan Ivan. Senožeti 7, osebno izkaz- 
nco, izdano v Dolskem. 858 

Krajne Alojz, Dolena 67, Ptujska gora, 
osebno izkazneo eer. št- 2290203, reg. št. 
45966.  izdano 24. III   1951. 725 

Krajne Jožefa, Zg. Breg 52, Ptuj, oseb- 
no izkaznico, št. 0244057 630 

Kralj Bogom'la, Berićevo 2, p. Dol, 
esebno izkaznico, eer. š-t. F—0152982, reg. 
št.  44972,   izdano v Ber cevem. 774 

Kramberger Antonija, Maribor, Cesta 
zmage 06, osebno izkazn/oo, reg. et. 40633, 
ser. St. 0038379, izdano v Mariboru I.' 
1951. 063 

Krane-r Martin. St. Ilj 46, osebno zkaz- 
nico. reg. št. 30097. ser. št. 0191230, iz- 
dano v ?t. Ilju 1- 1951. '••• 

Krepek Alojz, ••-glence, Sv. Martin pr 
Vurbergu, delovno knjižico St. 1300242, 
izdano za »Grade«, Tezno 671 

Kresn k Lovrenc, Veternik 20, p. Kozie, 
osebno izkaznico, eer. št. 0393509, reg. Št, 
15199, Izdano v Krškem. "483 
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Kure Doroteja, SeLnica ob Dravi 110, 
C6ebno izkaznico, reg. št. 36232, eer. št. 
0199171,  izdano  v Mariboru. 662 

Kušar Mihaela, Pristava 6, p. Mengeš, 
reg. št. 4951, ser. št. 0451261, izdano v 
Kamniku. 12037 

Lavrič Marijan, Ljubljana, indeks fakul- 
tete za šolsko leto 1949—30, izdan na 
univerzi v Ljubljani 842 

Lcban Berti, mesar, Okrajna klavn'ca, 
Tolmin, roj. 9. IX. 1914, delovno knjiž co 
št. 12843S8, izdano v Tolmnu z zap- št 
273. 338 

I.ipovnik HUda, Maribor, Studenci, Mar- 
sova 127, osebno izkaznico, reg. st. 37682, 
6er. št. 37394, izdano v Mariboru 1. Il- 
1931 633 

Lukman Jožef, Sred šče 189, roj. 3. XJ. 
1898, Središče oi> Dravi 169, osebno iz- 
kaznico, reg. St F-8431, eer. št. 0280441, 
izdano 8. XII. 1950 v  Ptuju. 704 

Madon Vladimir, Ljublana, oeebno z- 
kaznico, reg. št. 28938'31, ser. št. 0031218. 
izdano  v   Ljubljani. 73.i 

Majal Avguština. Bictr ca pri Liinbušu, 
osebno izkaznico, reg. št. 15394, eer. »t 
0574849, in praneluo knjižico za kolo 
znamka >Junior;. 631 

Majdič Marija, Maribor. Pubrežie, Murši- 
Čeva 11, osebno .zkazn co, reg. št. 15387. 
ser.  št. 0007236, izdana  v  Mai ibo-ii  1951. 

fio 7 
Marc Fvgen, Vrhpolje 133, osebno iz- 

kaznico, ser. št 031X7«), re«, ši. 2811«. 
Izdano v  Solkan i. 824 

Markrab •••••, delavec, Gradil, ^'nij- 
šče pri Ptuju, roj. 20. X. 1017. osebno 
zkaznico, ser. št   0273(192.  reg. št   30382. 

814 
Ministrstto •• kmetijstvo. Uprava •• ve- 

terinarsko «lužbo, Ljubljana, prometno 
knjjž co 51. 8042 za motor ;.Iawas St. S- 
03315 844 

Mlakar Alojz ja, Kranj, oeebno izkazni- 
10, reg. *t. 305, ser. št. 0)76615. izdano v 
Kranju. 708 

Močan Silva» Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, izdano v Ljubljana 712 

Mojškrc Franc, Ljubljana, oeebno izkaz- 
nico,  izdano v Ljubljan. 711 

Semanif Stanko. Ljubljana, vozniško 
knj žico IH.  kategorije  in ir   falene. 

730 
Oblak Neža, Lepa n}iva 17, p. Šoštanj, 

eer. št. 04419.86, res- št. 18675, izdano v 
Šoštanju. 11767 

Ogorevc Slavko, NM Vuzenica, živi jen j- 
eko polico št. 228841, izdano od Državne- 
ga zavarovalnega zavoda, Vuzenica.   618 

Omerza Anton, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. -št. 24560/51, 6er. št. F-OO46S70, 
iizdano v Ljubljani. 777 

Otrin Jožefa, Domžale, Ljubljanska 69, 
csebno izkaznico reg. št. 22852, ser. št. 
C8762, izdano v Domžalah. 707 

Pavlic Stanko, učitelj, Artiče, roj. 8. I. 
1926, evid. tabi, motornega koleea 
znamke >Sachsî, St. S—02376. 12009 

Petje Ivan. Žaloviče 18, p. Smarjeta, 
delovno  knjižico,  izdano  v   Trebnjem. 

778 
Perhavec Jožef, Lokev, p. Divača, roj. 

12. IV. 1885, csebno izkaznico, reg. št. 
15573, eer. št. 216283, izdano v Sež• 
24.  I. 1951. 12149 

Perko Frančiška, Mar bor, Taborska 12, 
delovno knjižico št. 1306693, izdano v Ma- 
riboru s št. 3606. 060 

l'inculi? Amalija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, izdano  v Ljubljan 815 

Pirečnik Ana, Maribor, Tezno, Volod- 
jeva 19, osebno izkaznico, reg. št. 41859, 
ser. št. 44060, izdano v Mariboru 19 II. 
1951. 672 

Planine Alojz, Ljubljana, Trtiovek; pri- 
stan 12. osebno jzkaznco in delovno knji- 
žico,   zelano v Kozjem. 816 

Plevel Alojzij, flotemež 14, p. R.ideč«, 
osebno izkaznico, eer. šf. F-0745997, izda- 
no v Radečah pri  Zid. mostu. 515 

Pogačnik Jerica. Stara Loka 38, hranil- 
no knjižco šl. 10.224. izdano od Okrajne 
liran'liiit'e   in   posojilu re   v   Škofij   Loie . 

826 
PogflreW Lu<lvik, Maribor, Studenci, 

Obrežna 75 delovno knjižico, /dane v 
Mariboru  1950. • 654 

Prozplj Franc, Dobrava 4, Slov. Koti i ice, 
ro|. 4. V. 1923 v Labrnju 40. p. Cerkno, 
vojaško knjižco. izdano <:d Gubčeve bri- 
gade,   II.  d vizijo  KN'0.1. 412 

Pulian Ana, kra|evna babica, Rogonna, 
Lendava, osebno  izkaznico. 1142(1 

Repif Franc, Zg. Vrjane pr: Sv. Troiioi 
v Slov. «or., osebno izkaznico, reg. št. 
1988'S, eer. št. »57586«, izdano pr, Sv. 
Troiic    I.   1951. 657 

Itili for Hink«, Jesenice, osebno zkazni- 
co, leg. šl. 7133, ser. šl. 0351843, Izdano 
na .Jf'«en cab. 775 

R>ri>e|c Franc, traktorist. Sp. Breg 61, 
Ptuj. o.-ebno izkaznico, eer. št. 0244462, 
reg. šl. 2149, izdano 27. XII. 1950 v Ptu- 
ju. ' 12008 

Itupar Janez. Goiiška vas 12, Skocijan, 
osebno  izkazu co, ser. šl. 014252. 7.Ì6 

Senccl Janez. Kanin.k, Podgora 3, oseb- 
no zWjiznico, ©er. št. 0459480, reg šl. 
13170, izdano  v  Kamn ku. 776 

Sitar Angela, Maribor, Meljska 47, 
oeebno izkaznico, reg. št. 28055, eer. št. 
3974«   izdano  v   Mariboru   30   I.   1951. 

717 
Sklednr Ana, Sp. Hajdina 2 pri Ptuju, 

osebna izkaznico št. 6191 in k-nj-'ižeo za 
kolo šl.  173497. 596 

Skrbiš Martin, Zabljek 2« pri Poljča- 
nah. csebno (zkaznico, reg. šl. 11633, eer. 
št 0793593, uzdano v Poljčanah 5. IV. 
1951. 661 

Smodiš Aleksander, Slanjovoj 69. p. 
Petrovci, roj. 27. I. 1921, oeebno zkazn vo, 
ser. št. 0122841,  reg. št.  41131. 299 

Sotlar Marija, Groblje 1, osebno izkaz- 
nico. 705 

Srebrnič Franc, Britof 17, p. Branik, 
roj. 29. I. 1916 v Medani, Gorica, oeebno 
•••••• co, eer. št. 0292821    reg. »t. 2461. 

415 
Stare Angela, Primekovo 237, Kranj, 

osebno izkaznico, eer. št. 0181742, reg. št. 
5432, izdano v Kranju. 779 

S'clccr Ana, Maribor. Studenci, Koren- 
čanova 12,. osebno izkaznico, reg. št. 
34658, eer. št. 0036594, izdano v Mariboru 
1. It. 1951. 653 

Stcrlekar Mitja. Ljubljana, indeks TVS 
za šolsko leto 1949-50, zdan na un'verzi 
v Ljubljani. 841 

Sterminili Matilda, Sv. Lovrenc na Po- 
horju,   osebno   izkaznico,   reg',   št.  31569, 

eer. št. 0569735, izdano pri Sv Lovrencu 
na Pohorju. 665 

Stražišar Ivan, Matene 25, oeebno iz- 
kaznico, ser. št. F-Ol 42213, reg. št. 34203, 
izdano  na   Igu 823 

Stntar ins. Albin, Ljubljana, vojaško 
knjižico, serija PU-OOOl št. 3407, izdano 
od  vojaškega odseka v Ljubljani.       817 

Sušcc Franc, Dom metalurške ind- šole 
železarne Guštanj, KoHje 2. roj. 9. XII. 
1934, osebno izkaznico, izdano v Slove- 
njem  Gradcu 361 

Šešerko Mila", Marbor, Kamn ca 40, 
delovno knj.žico, izdano za tovarno Slrni- 
šče 1950. 716 

Sijanec Jožel, Plitvica, p. Apače, oseb- 
no izkaznico št. 444Ó, vojaško in delovno 
knjižeč, .zdano vse v Radgoni. 1er sindi- 
kalno knjižico, rojstni list in učno spri- 
čevalo. 11256 

•Šikovcc Karel, roj. 26. IX 1918. Selo, 
Zagorje ob Savi, osebno izikaznico S— 
0720654, reg.  št.   16344. 487 

S'koTcc Karel, Selo, Zagorje ob Savi, 
mi 'jO IX. 1918, delavec, delovno kn,i- 
žico. 805 

išlirn Vinko, Dobrnič 37, osebno .«uz- 
nico, reg. šf. 15905, eer št. 0520215, iz- 
dano v Trebnjem. 845 

Tavčar Zora, abs. phil., Ljubljana, ma- 
turitetno spričevalo za šolsko 1-1946/47, 
izdano od gimnazije na Poljanah v Ljub- 
iam. «61 

Tenko Marija, delavka, roj. 11. I. 1934, 
Rogoza 57, p. Hoče, osebno izkaznico, 
eer. št. 0578907, reg. št. 9022. 417 

Turšič Ludvik, Brezovica 77, Ljubljana 
ckolica, osebno izkaznico, reg. št. 37730, 
eer. št. 0145740, izdano pri OLO Ljubljana 
okolica. 823 

Viđali Jordan, Ljubljana, c*ebmo izkaz, 
nico, reg. št. 43709/51', eer št. F-0066019, 
zdano v Ljubljani. 713 

Volgcmut Marija, Kicar 49, p. Ptuj, 
osebno izkaznico, ser. št. 0251404, reg. 
št. 9091, izdano 7. III. 1951. 606 

Vračko Viktor» Mart>or, Cankarjeva 24, 
š-olersko izkaznico št. 29 za osebne in to- 
vorne avtomobile do 1000 kg. izdano V 
Mariboru   1947. 650 

VukaS'novič Milan, Ljubljana, vojaško 
knjižico, serija 983. izdano v Zagrebu, 
partijsko izkaznico št. 39556 in potno do- 
volilnico, ser. št. K—642235, izdano v 
Ljubljan . 780 

Zbogar Pavel. >IMPOL<, Slov. Bietrica, 
sindikalno knjižico št. 2941965. 12223 

Žagar Franc, roj. 26. IX. 1921. delovno 
knjižico «t. 2807153, :zdano na Jesenicah- 

416 
Žugelj Marija, Koto MLO Črnomelj, 

osebno izkaznico, se.r. št. 0490047, reg. št. 
6735 831 

Žumer Jelka, bolničarka, Sektorska am- 
bulanta, Zagorje ob Savi, osebno Izkazni- 
nioo, eer. št. F—0730876. reg. šl. 17561, 
izdano v  Trbovljah. 699 

Žval» Alojz, Poljana 9, p. Prevalje. roj. 
10 VI. 1928, osebno izkazu co za obmejni 
pas, reg. »t. 5559, eer- št. 0270369, izdano 
v Slovenjem Gradcu, vojaško knjižico, iz- 
dano <• vojaškega odseka v Dravogradu, 
in udarniško izkaznico, izdano od sekcije 
za vzdrževanje proge 9, nadzornistvo v 
Dravogradu. 12117 

Izdaja ».Uradni liet LESt. Direktor to odgovorni urednik; dr. Raetko Močnik, tuka Ukaraa >Toneta Tomšiča« » LjablianJ 
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Truuipuž Jelena, računovodju, ki pou- 
p'euje pelei; upravniika \VP listine po 47. 
ćleuu spi r.akoiia o dri. i{osp. podjetjih- 
OLO Ljubljana okolica. poverj. za finance 

dne  27.  decembra  1951. 
St.   1200/149 380 

* 
I7ü. 

Besedilu:    Okrajno   gradbeno    podjetje 
Ljubljana—okolica      (Ljubljana.      Trsat- 
ßka 5). 

Izbriše se Peklenk Jože im vpišeta: 
Pol i Jek   Miloš,  tehnični  in  komercialnn 

pomočnik ravnatelja, ki podpisuje v odsot- 
nosti ravnatelja v vseh zadevah, razen v 
najemanju kredita; Kuhar Jože, namest- 
nik računovodje, ki sopodpisuje v njegovi 
odsotnosti   vse  listine  po  47.  členu spi- 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 
0L0 Ljubljana okolica, poverj. sta liuauce 

dne  3.  januarja   1952 
St.  216/4 388 

* 
Besedilo:  Meslntt menza. Ljutomer. 
Besedilo   odslej:    Costilna >Pri pošti«. 

Ljutomer. 
Vpiše se: 
Hrainue Erik, kujigovodja, ki podpseuje 

Za podjetje poleg upravnika Tomanrča 
Franca. 
OLO Ljutomer, poverjeniätvo za finance 

dne 27. decembra 1051. 
fu. 1371/5—51 130 

* 
Besedilo:    Me-tue    pekarne    (Maribor, 

Grajski trg 0). 
Izbrišejo ee pionirske restavracije St. 

I Koroška 10; St. II Partizanska 8; št. IV 
Dvoršakova 4; St. V Ptujska 87; št. VI 
Meljska 20 ter vpišejo novi obrati, proda- 
jalne — elaščJčarne 
^ St. 1 Koroška 10; št. 2 Partizanska 8; 
st. 4 Dvoräakova 4; št. 5 Ptujska 87 in 
št. 6 Meljeka 20. 
ML0 Maribor, poverjeniätvo za finance 

dne 14. decembra 1951. 
St. Pov 56/247—51 38 

• 
173. 

Besedilo: Tovarna pletenin in konfek- 
cije, Maribor  (Meljska  50). 

Izbriše se e pooblastilom za podpisova- 
nje Natele Jože in vpise:- 

Elebmik Janko, sekretar, namestnik di- 
rektorja, ki podpisuje eamestojno v okvi- 
ru zakonitih pooblastil vse JMne denar- 
nega, materialnega, obračunskega in kre- 
ditnega značaja skupaj z glavnim računo- 
vodjem, oziroma v njegov', odsotnosti, z 
njegovim namestnikom. 
MLO Maribor. poverjeniStvo za finance 

dne 13. decembra 1951. 
Al  Pov 256/245/51 31 

174. 
Besedilo: Industrija živilskih proizvo- 

dov (Maribor, Partizaiis-ka 39). 
Izbriše se obrat: Delavsko usluibeneka 

rp^tavracija, Maribor. Oregorč čpva 29. 
St.  Pov 50/2151—1951 34 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo »Le- 
pi dol« (Maribor. Sp. Kungora). 

I?bnišp pe Preloç; Marjana in vpiše z 
itótiin pooblaslriom za podpisovanje: 

Heric Matija, glavni računovodja, ki eo- 
pođp sup listine denarnega, mater.a.ne- 
sa, obračunskega in kreditnega značaja. 

St. Pov 50/249—1^51 ?6 
MLO Maribor, poverjenlštvo za finance 

dne 19. decembra 1951. 

175. 
Besedilo: Okrajno remontno podjetje, 

Hoče. 
Izbriše se Mastnak Dragica in vp še 
Kcwir  Marlin    računovodja. 

H. 1848/1—IV 1—1951 132 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje 

Maribor okolica. 
Podjetje je z dnem 31. VII. 1951 prene- 

halo s poslovanjem ter prešlo v likvida- 
cijo. 

Likvidatorji 6o: Bajlec Ivan, računovod- 
ja, ter knjigovodji Grba Marija in Jekl- 
Zorman Slavics, kn podpisujejo za pod- 
jetje 

St. 2294/1—1 V/1951 133 
OLO  Maribor okolica, poverj. za filiamo 

dne 30. decembra 1951. 
• 

176. 
Besedilo: Mestno podjetje >Kolarstvo<, 

Murska Sobota. 
Izbriše se Noroič Franc in vp;š» 
Novak Štefan, ki podp'suje z istinu j>o- 

oblastili. 
OLO Murska Sobota, poverj. za finance 

dne 10. januarja 1952. 
St.  326/1—195 539 

• 
177. 

Besedilo: Tovarua mesnih izdelkov • 
.Murski Soboti. 

Izbriše se Leskovšek Tugomir in vp;«e: 
Kikec Anton, direktor, ki bo podpiso- 

val vse listine, skupaj z njim Sever .!?• 
nez, računovodja, ki podpisuje tudi v di- 
rektorjevi odsotnosti •••••• z Leskov- 
škom Tugomirom. 
0L0 Murska Sobota, poverj. za finance 

dne 4. januarja 1952. 
St. 13331/1—51 145 

• 
178. 

Besedilo: Fopra-vljalnlca èevljcv MLO 
Novo mesto (Ljubljanska cesta 28). 

Izbrišeta se Vidrin Vinko in JevSček 
Miloš ter vpiše: 

Jakše Emil. poslovodja, ki podpisuje 
skupaj z glavnim laijgovodjem Grimši- 
čem Rajkom, v odsotnosti enega od «eh 
dveh pa eopodpisuje namestnik Adam 
Franc. 

OLO Novo meato, poverj. »a finance 
dne 14. januarja 1952. 

Št, 4712/51 560 
• 

179. 
Besedilo: Krajevno fevljar-stvo, Poljča- 

ne. 
IzbršeUt se Čretniik Karel m Koropec 

Rihard ter vpišeta: 
Stumpf Avgust, upravnik in Tunižek 

Anica, knjigovodja. 
0L0 Poljćan«. poverjeniätvo za finance 

dne II. decembra 1951, 
St. 3283/51 11985 

• 
180. 

Recedilo:  čevljarstvo.  Slov. Konjice. 
Izbrtöe se Sue Adolf in vpišeta: 
Križnic Stanko, poslovodja. Gosnik Ma- 

riija. računovodja. 
St.   1230/51 551C 

Besedilo: Pekarna KLO Rog. Slatina. 
Izbriše se Tovornik Sabina in vpiše 
Tovornik   Martin,   poslovodja,    Fluher 

lože, računovodja. 
St. 1229/51 5513 

0L0   Poljčane,   poverjeniätvo   ta   finance 
dne 28. maja 1951. 

181. 
Besedilu:    Krajevna    pekarna,   SmArj» 

pri Jelšah. 
Izbrtiše se Mavrin Ivan iu vpiše 
Drobne  Oto,  poslovodja. 

OLO Poljčane, poverjeniätvo za finance 
dne 4. januarja 1952. 

St. 90/52 272 
• 

182. 
Besedilo: >Krajevna gostilna«, Bukovje. 
Z odločbo KLO Bukovje, St. 734/51 i 

dne 14. XI. 1951 je podjetje prešlo v 
likvidacijo. 

Za  likvidacijsko komisijo  podpisujeta: 
Turk Ivan in Pozenel Anica. 

OLO  Postojna,   poverjenlštvo  zu financ* 
dne 10. decembra 1951. 

St. 2231/1 11878 
* 

183. 
Besedilo: Tovarna igel. Kobarid. 
Izbriše se Rot Nilda  in vpiSe 
Golja Sonja, računovodja, e pooblastili 

po pravilih  podjetja  in po  zakonu. 
OLO Tolmin,  poverjenlštvo za finance 

dne 10. januaria 1952. 
St. 30/4-1952 •m 

184. 
Besedilo: Gostinstvo KLO Kolredei. 
Izbrišejo še Zupan Franc, Božu Franc 

un Forte ••• 1er vpišeta: 
Forte Rado, upravnik, m Kuder Pavla, 

knjigovodja, ki podpisujeta v okviru za- 
konskih pooblastil. 

OLO Trbovlje, poverjenlštvo za finance 
dne 27   decembra 1951. 

St. 3241/2-51 1Ö218 
* 

185. 
Besedilo: Splošno «trojno mizarstvo, 

Trbovlje. 
Izbrišeta se Adlešič Pater in trost Hi- 

hard ter vpišeta: 
Leveč Oskar, direktor, In Golob Lud- 

vik, računovodja, ki podpisujeta po zako- 
nitih pooblastilih. 
MLO   Trbovlje,   poverjeniätvo »a finauet 

dne 9.   januarja 1952. 
St.  308/1—52 385 

Register 
invalidskih podjetij 

Sprem e robe 
186. 

Besedilo: Invalidsko podjetje >Slašćičar- 
nac, Novo mesto. 

Podjetju so priključi novoustanovljeni 
obrat  >BiIe<. 

Besedilo odslej: Invalidsko podjetje 
>Slaščićarna  —  Bife«,   Xovo  mesto. 

Poslovni predmet še: Podjetje nakupuje 
alkoholne pijače, topla in mrzla jedila in 
jih pripravlja ter prodaja potrošnikom 

Izbrišeta ee Lenardiè Karol in Barbo- 
ne Ciril 1er vpišeta: 

H raster Leopold, upravnik, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu pooblastil v pravilih 
podjetja, in Knšnik Anton, knjigovodja, 
ki eopodpisuje listine računovodskega 
značaja. 

Ministrstvo  za finance LR"*, Ljubljana 
dne  14. januarja 1952. 

£t. 243 601—1951 5Ö5 
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187. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Torarua 

gumbov«,  Kamnik. 
Izbriše ee Matob Ludvik, upravnik, in 

vpiše: 
Jezernik Pavel, direktor, ki  podpisuje 

samostojno v obeegu pooblastil, določenih 
v  pravilih   podjetja.   Pri   že   registrirani 
Vidmar Attici se epremeni naziv knjigo- 
vodje v računovodja 

Ministrstvu  Za  I'nance  LRS, Ljubljana 
dne 13. decembra 1951. 

Št. 243-479/1-1951 1202« 

188. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Čepica«, 

trgpvina z uuifornisktmj potrebščinami, 
Ljubljana. 

Izbriše ee Plevel Vinko in vpiše: 
Slanic Jana, upravnik, ki podipisiije sa- 

mostojno, v obsegu pooblasti), določenih v 
pravilih podjetja. 
Ministrstva zu flnauce   LUS.   Ljubljana 

dne 5. decembra   1951. 
St. 243 481—1951 12027 

189. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Fotojik«, 

Ljubljana. 
Vpišeta 6e  novi   poslovalnici  v  Tržiču 

in v Mariboru 
Ministrstvu   za  finance  LKS,  Ljubljana 

dne   18.   julija   1951. 
St. 243 224/5—1951 74 

• 
•. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Vrlioplc- 
tarstvo«, Mokronog. 

Izbrise ee Stetunc Peter, upravnik in 
vpišeta: 

Zgajnar Jože, upravnik, k j podpisuje 
samostojno, v obsegu pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja, ter Šošlerč .lože, 
knjigovodja, ki eopodpisuje letine raču- 
novodskega značaja. 
Mnistrstvo za finance LKS. Ljubljana 

dne 20. decembra 1951. 
St. 243 295/3—1951 75 

Zadružni register 
Pri   vsaki   registraciji   je   sedež   podjetja 
,ozna£eu v besedilu, dan »pisa, spremem- 

be ali izbrisa pa  v datumu 

Vpisi 
31. 

Beoadi lo; Vinarska zadruga z o. j. v 
Brežicah' (Brezina 113). 

Okoliš zadruge obsega kraje: Brežice 
okolica. 

Zadruga je hila ustanovljena 20. V. 
1951 za nedoločen čas in deluje po spre- 
jetih m potrjenih pravilih. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneakom vpisanega en- 
kratnega temeljnega deleža. 

Upravo! odbor sestavljajo  predsednik, 
dva podpredsednika, tajnik in člani, sku- 
pa i enaiet. 

^ nisi upravnega odbora 6o kmetje: . 
Aoba Alojz   Zdo'e 55,  Podgoršek rido, 

Pileče 2. Strgar Anton, Voice 17, Tornine 
Milan, Mali vrh 30, KovačT.č Ivan, Glogov 
brod  13;   Valica  Zvonko,   Leekovec   73; 
Trupej Franc, Šmarje pri Sevnici 25; Kos 
Franc, Curnovec 60, Vahčič Joško. Videm 
31, Novak Franc, Brezina 9 in Račič Ja- 
nez, Krška vas 17. v 

0krožim sod šče v  Novem mestu 
dne  H- decembra  1951. 

Zadr IV 79/1 11806 

Spremembe 
32. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Šoštanju. 

Izbrišejo se Krajoc Jože, Verdnik Oto, 
Pitoler Jože, Kopušar Viiktor in švarc 
Franc ter vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Majer Srečko, uč.itelj, podpredsednik, 
Pnelan Janko, učitelj, Kenda Ludvik, 
knjigovodja in Koradej Anton, sed'ar. od- 
born.ki, vsi  v Šoštanju. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne  9.  januarja   1951. 

Zadr VIII 100/19 435 

33. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Grgarju. 
Na podlagi sklepov občnega zbora z 

dne 25 H. 1951 so i-zbršejo Valantič Av- 
guštin. Pav lin Ivan, (iadntk Alojz, Jure- 
tič Jožef, Pavšč Mirko, Črne Avguštm, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora : 

Volk Friderik, delavec, ürgar; Baeti- 
jančič ftlefan, ürgar 141: Bitežnilc Anten, 
Grgar 131: Bi tein > k Slefan. B le? 22; Bi- 
težnik Jožef. Bi'lež 141, &irok Franc, B- 
!ež 22: Lebe« Pavla, Ritež 62 in Mliavee 
Marija, Biitež 188.  kmetje. 

Okrožno sodišče   v  (forici 
dne  7. decembra   1951. 

Zt  154/48-14 11831 

34. 
Recedilo: Kmetijska zadruga  v Hrnšici. 
Izbnšp se Ivančič Anton  in vpiše  novi 

^voljeni  član  upravnega odbora: 
Ivam" č  Andrej,   kmet   M   Loče 9. 

Okiožn« sodišče i  (îiirci 
«ItiP 15. decembra 1951. 

Zt 11/47-12 1'9"2 

35. 
Beeediiilo: Kmetijska zadruga Češujica 

pri  Železnikih. 
Na zboru 24. X. 1051 eo se spremenila 

zadružna pravila v 1.. 2. in 32. členu. 
Besedrilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom C'ešiijica pri Železni- 
kih. 

Delež znaša 1500 dan. Član: odgovarja- 
jo za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vprsanesa enkratnega temeljne- 
ga  oziroma   družinskega   deleža. 

Zadr VI 45/7 94 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Poljane 
nad Skofjo Loko. 

Na zboru 12. VIII. 1951 eo se spreme- 
nila zadružna pravila v 1. -Vi 2 členu 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvujn, Poljane nad škufjo 
1•••. 

Clam' odgovarjajo za obveznosti zadru- 
ge z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. 

Zadr  VI 98/6 93 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Zalem 

logu. 
Na občnem zboru 15. VII. 1951 so se 

spremenila zadružna pravila v 1. in 2. 
členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Zalem logu. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadru- 
ge s petnajstkratnim zneskom vpisanega 

enkratnega   temeljnega   oziroma   družin» 
skega deleža. 

- Zadr VI  201/7 92 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 28. decembra  1951. 

• 
36. 

Besedtlo: Glavna potrošuiška zadruga 't 
o. j. Maribor. 

Vpiseio se obrati: Prometu: tddelek. 
Trdinova IS: centralnu sklad šče, Trdino, 
va 18; telislilno-galanterijisko skladižče, 
Rotovški trg 6; skladišče kuriva, Masa- 
rykova 15: — špecerijske poslova In >ee: 
št. 1 Rolovški trg 2; št. 2 Partizanska ce- 
sta 77; št. 3 MaMrova 17; št. 4 SLilin- 
grajska 17; št 5 Ulca 14. divizije 106; 
.št. 6 Ptujska 1: št. 7 Ruška 17; št. s Uli- 
ca 14. divnije 2; št. 9 Nasipna 58; št. K) 
Mei jaka 57; št. 13 Košaki 100 št. 17 Par- 
tizanska 1; št. 18 Knfvl«n:t 69; š| 10 
Liuilmška 45; SI. 21 Kadv.iujnka cesta 59; 
šl. 22 Ptujska 1H4: št. •£*> Tyräeva H; -;t. 
25 Zrk'i\sk:i 61; št. 27 Kočevarieva 15; 
št. 28 Ob ribniku 1; št. 30 J uzd u reka 1; 
."t. 31 PriimVva I; št 33 Dupleška :i4; št. 
35 Tržaška 48: št 36 Partizanska 29; št. 
37 Koioška 10; ;l. 3S Ulic;, 10. f,kto!.ra; 
št. 39 Kanin i-• 22; — delikalesJie poslo- 
valnice: šl. 24 Gosposka 32: št. 32 .Itir- 
č'čVva 3; št. 'Jf! Part zanska 17; — manu- 
fakturne putovali!ice: šl. 11 Glavni trg 
13; št. 12 Partizanski, 21; šl. 34 Trg Rde- 
če armade 1: — poslovalnica « steklom ;n 
porcelanom št.. 15. Koroška 10; posloval- 
nica z železtiino šl. 14. Vodnikov irg 4; 
poslovalnica s čevlji; prodajaln ca šl 20, 
Ooapofka 22; veleblagovnica: prodajalnu- 
ca št. 16. Gosposka 10; papirnica: proda* 
jalnica št. 29. G<sposka 9: — gostinski 
obrati: gostilna 2, Košaki 100; gostilna 3, 
Ul ca 14. divirje 89: irosiilna 4. Parti- 
zanska 3S; gostilna 5, Ru-*ka 6-1. gostil- 
na 6, KuUan^ka 57; audiliia 7. NVs»pna 
22; gnjilila S, Hinavska 30. DUR, Rolov- 
šk trg 2; — obrtne delavnice: mesnice: 
št. 1, Jm-čjičeva 3; št. 2, Trg Rdeče arma- 
de 2; št. 3. Dupleška 42: št. 4. Liinhuaka 
40; št. 5, Ptujska 187; àt. fi. Ulica 14. di- 
vizije 90; šl. 8. P.etnavska 19; št. 9, Vod- 
nikov trg 1: št. 11, Dvnrakova 4; št. 12, 
Erjavčeva 6: št. 13. Partizanska 38; — 
prekajevaln.ca: Ptujska 187; knjigovezni- 
ca; Kneza Koolja 6; črkoslikaretvo: Slom- 
škov irg 0; pečarstvo.- Kneza Koclja 6; 
steklarska delavnica: Koroška 10; slašf- 
čarna: Slovenska 6; — pekarne; St. 1, 
Rotovški trg 2: št. 2, Erjavčeva 14; št. 3, 
Tržaška 38; št. 4, Pohorska 30; Št. 5, 
RetTiaveka 43; krojaške delavnice: št. 1, 
Rotovški trg 6: št. 2, Stanko Vrazova ulica 
26; sprejemalnicn: Slovenska 15; šiviljska 
delavnica: Partizanska 20; čevljarske de- 
lavnice: št. 1. Gorkega i. •. '>, Ulca 14. 
diviz ja: vrtnarija: Prsojn« 10: ekonomi- 
ja: Preo ina Iti. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne  14. novembra  1951. 

Zadr II 85 10903 
• 

37. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih 2a- 

dnig za Maribor okolico v Mariboru. 
Izbrišeta se .Krepi Franc in Fras Alojz 

ter vpišejo novi izvoljeni člani upravne- 
ga odbora: 

Ploi  Frane, delavec, Crnilienîuk,   Uran 
Ankm,   kmeteiki'   sin,    Ribnica   na   Poh., 
Greif   Anton,  kmetski  sin. Zg. Duplek. 

Okrožno sodišče v Marijom 
dne  17. decembra 1951. 

Zadr ITI 35 11• 
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14. Ukaz   o   imenovanju   ministra   —  namestnika   predsednika 
Svela  vlade LRS za proeveto  .n  kulturo. 

15. Odredba o dolufjtvi roka za razpis rednih volitev delavskih 
evetov 

IG. Odločba o novi ureditvi gozdnih gospodarstev v republiSk: 
gospodarski upravi. 

VSEBINA 

1"> Odločba  o ustanovitvi  vajenske šole v Mariboru. 
18. Odločba   o   zavarovanju   Vrazove  rojstne   h/Se   v   Cerovcu. 
19. Odločba o zavarovanju drevesnega parka na Ralutu v Gorci. 
20. Odločba o zavarovanju  drevesnega  parka in lipovega  dre. 

voreda na posestvu ^Pohorski dvort v Pjvoli pri Razvanju. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 
14. 

Na podlagi 7. in 8. točke 72. člena ustave LR Slo- 
venije in po ^predlogu predsednika vlade LR Slovenije 
izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o imenovanju ministra — namestnika predsednika 
Sveta vlade LH Slovenije  za presveto   in   kulturo 

I 
Franc Kimovec — Žiga, organizacijski sekretar 

Izvršnega odbora Osvobodilne fronte Slovenije, se ime- 
nuje za ministra — namestnika predsednika Sveta 
vlade LR.Slovenije za prosveto in kulturo. 

• !II 
Predsednik vlade LR Slovenije izvrši ta ukaz. 

III 
Ta ukaz velja takoj. 
U ät 56. 
Ljubljana, dne 1. februarja 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Luliej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

Vlada Ljudske republike Slovenije 
15. 

Na podlagi 3. točke navodila za volitve delavskih 
svetov in upravnih odborov gospodarskih podjetij in 
po predlogu predsednika Sveta vlade LRS za zakono- 
dajo in izgradnjo ljudske oblasti izdaja vlada LRS 

odredbo 
o določitvi roka za razpis rednih voliler 

delavskih svetov 

1. V Ljudski republiki Sloveniji se začne razpis 
rednih volitev delavskih evetov 15. februarja 1052. 
Razpis volitev se mora zaključiti najkasneje do 15.. 

marca 1952, volitve same pa se morajo izvršiti naj- 
pozneje do 31. marca 1952. 

2. Redne volitve delavskih svetov gradbenih pod- 
jetij se morajo izvršiti najkasneje do 15. maja 1952, 
gostinskih in turističnih podjetij pa najkasneje do 
31. maja 1952. 

3. V tem roku razpišejo delavski sveti podjetij 
dan volitev po določbi 4. točke navodila za volitve 
delavskih svetov in upravnih odborov gospodarskih 
podjetij. 

4. Ta odredba velja takoj. 
Št. IV—202'1-52 
Ljubljana, dne 11. februarja 1952. 

Predsednik 
Sveta vlade LRS 

za zakonodajo in izgradnjo "     Prečlsednik  -. 
ljudske oblasti: vlade LRS: 

Marijan Brecelj J. r. Miha Marinko 1. r. 

IG. 

Na podlagi 5'. in 21. člena v zvezi s 4. členom 
splošnega zakona o državnih gospodarskih podjetjih 
(Uradni list FLRJ, št. 62—437/46) v zvezi z 9. členom 
uredbe o organizaciji gozdarstva (Uradni list FLRJ, 
št. 106—773/46) izdaja vlada LRS po predlogu ministra 
— predsednika Sveta vlade LRS za kmetijstvo in 
gozdarstvo tole 

o d 1 « č h o : 
Odločba vlade LRS o novi ureditvi gozdn.h gospo- 

darjev republiškega pomena (Uradni li-^t LRS, št. 
7—49/48), spremenjena z odločbo z dne 26. januarja 
1949 (Jradni list LRS, št. 4—16/49) in z odločbo 
z dne 26. decembra 1949 (Uradni list LRS, št. l-2'50), 
se spreminja in dopolnjuje tako, da se njeno preči- 
ščeno besedilo glasi: 

Odiočba 
o novi ureditvi gozdnih gospodarstev v republiški 

gospodarski upravi 

1. člen 
Gozdno gospodarstvo Brež.ce se spoji (fuzionira) 

z Gozdnim gospodarstvom Novo mesto. Firma novega 
podjetja je Gozdno gospodarstvo Novo mesto. 
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Gozdno gospodarstvo Kranj se spoji (fuzionira) 
7. Gozdnim gospodarstvom Bled. Firma novega podjetja 
je Gozdno gospodarstvo Bled. 

Gozdno gospodarstvo Murska Sobota se spoji 
(fuzionira) z Gozdnim gospodarstvom Maribor. Firma 
novega podjetja je Gozdno gospodarstvo Maribor. 

Gozdno gospodarstvo Sv. Lucija ob Soci se spoji 
(fuzionira) z Gozdnim gospodarstvom Postojna. Firma 
novega podjetja je Gozdno gospodarstvo Postojna. 

2. člen 

Gozdna gospodarstva upravljajo osnovna in obrat- 
na sredstva v gozdnogospodarskih območjih (33. člen 
splošnega zakona o gozdovih) in po gozdnih upravah, 
kakor sledi: 

1. Gozdno gospodarstvo Bled — Triglavsko in 
Kranjsko gozdnogospodarsko območje z gozdnimi 
upravami: Boh. Bistrica, Jesenice, Jezersko, Pokljuka, 
Škof ja Loka in Tržič; 

2. Gozdno gospodarstvo Celje — Gornjegrajsko 
in Savinjsko gozdnogospodarsko območje ter del Po- 
savskega gozdnogospodarskega območja z gozdnimi 
upravami: Celje, Gornji grad, Jurklošter, Luče, Pla- 
nina, Rogaška Slatina, Šoštanj in Vitanje; 

3. Gozdno gospodarstvo Kočevje — Kočevsko in 
Ribniško gozdnogospodarsko območje z gozdnimi 
upravami: Grčarice, Kočevje, Koprivnik, Mozelj in 
Podpreska; 

4. Gozdno gospodarstvo Ljubljana — Ljubljansko 
gozdnogospodarsko območje z gozdnimi upravami: 
Bistra, Kamnik, Litija, Turjak in Velike Lašče; 

6. Gozdno gospodarstvo Maribor — Dravinjsko, 
Dravsko in Prekmursko gozdnogospodarsko območje 
ter del Pohorskega gozdnogospodarskega območja z 
gozdnimi upravami: Dobrovnik, Konjice, Mačkove!, 
Maribor, Negova, Ptuj, Ruše, Slov. Bistrica in Sv. Lo- 
vrenc na Pohorju; 

6. Gozdno gospodarstvo Novo mesto — Dolenjsko 
gozdnogospodarsko območje in del Posavskega gozdno- 
gospodarskega območja z gozdnimi upravami: Brežice, 
Črmošnjice, Črnomelj, Kostanjevica, Mokronog, Novo 
mesto, Poljane, Sevnica in Straža; 

7. Gozdno gospodarstvo Postojna — Kraško, Po- 
stojnsko in Tolminsko gozdnogospodarsko območje z 
gozdnimi upravami: Bovec, Bukovje, Cerknica, Idrija, 
Ilirska Bistrica, Javornik, Mašun, Planina pri Rakeku, 
Predmeja, Ravnik, Snežnik in Trnovo; 

8. Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec — Koro- 
ško gozdnogospodarsko območje in del Pohorskega 
gozdnogospodarskega območja z gozdnimi upravami: 
Črna, Guštanj, Marenberg, Mislinja, Podvelka in Slo- 
venj Gradec. 

3. člen 

Gozdna gospodarstva so pod gospodarskim uprav- 
nim vodstvom republiškega organa, pristojnega za 
gozdarstvo. 

4. člen 
Poslovni predmet gozdnih gospodarstev je pred- 

vsem pogozdovanje, gojitev, varstvo, urejanje ter izko- 
riščanje gozdov v lastni režiji in prodajanje stoječega 

lesa na panju ter prodajanje postranskih gozdnih pro- 
izvodov. 

5. člen 
Ta odločba velja od 1. januarja 1952. 
Št. II 42/2-52. 
Ljubljana, dne 4. februarja 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za kmetijstvo 

in gozdarstvo: Predsednik vlade LRS: 
Viktor Avbelj L r. Miha .Marinko 1, r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
17. 

Na podlagi 24. členu zakona o učencih v gospo- 
darstvu (Uradni lisi FLRJ, št. 28—178'46) izdaja mi- 
nister — predsednik Sveta vlade LRS za prosveto 
in kulturo 

odločbo 
o ustanovitvi vajenske šole v Mariboru 

Za vzgojo in izobrazbo strokovnih kadrov se usta- 
novi vajenska šola v Ma ribom s stopnjo nižje stro- 
kovne šole. 

2 
V šolo se sprejemajo vajenci vseh strok. 

3 
Vajenska šola je šola internatskega tipa. Šola je 

triletna s strnjenim poukom. Vajenci prihajajo v šolo 
vsako leto po tri mesece k teoretičnemu pouku. Prak- 
tično se uče na evojih delovnih mestih v podjetjih ozi- 
roma pri mojstrih. 

4 
Vajensko šolo vodi upravnik; imenuje ga pred- 

sednik Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo. 

5 
Predpise o organizaciji in delu vajenske šole, učne 

načrte in programe ter natančnejše pogoje za sprejem 
vajencev izda predsednik Sveta vlade LRS za prosveto 
in kulturo. 

6 
šola se vzdržuje iz proračuna Sveta vlade LRS 

za prosveto in kulturo. 
7 

Vajenska šola je pod splošnim vodstvom in nad- 
zorstvom Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo. Stro. 
kovno nadzorstvo ima Svet vlade LRS za prosveto in 
kulturo v sporazumu s Svetom vlade LRS za industrijo. 

8 
Ta odločba velja takoj. 
Št. IV—4103/1— 51. 
Ljubljana, dne 15. decembra 1961. 
Soglašam! Minister — predsednik 

Minister — predsednik Sveta vlade LRS 
Svetu vlade LRS za industrijo:   za prosveto in kulturo: 

Franc Leskošek 1. r. Boris Ziherl 1. r. 
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Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri   vsaki   registraciji   je   sedež   podjetja 
označen v Insedili!, dan vpisa, spremem- 

be ali  izbrisa  pa  v datumu 

Vpisi 
191. 

Besed.lo: Uprava ekonom,i LM in 
stranskih obratov  v Ljubljani. 

Poslovni predmet: Uprava ekonomij, 
stranskih obratov m počitniških domov 
Ljudske milice. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: Ministrstvo za notranje 
-zadeve, U;>rava L M za Slovenijo, odloči);) 
it. 14/1  z dne  11.  I. 1952. 

Za   (lodp'tje   podpieuieio: 
Mirt« M,Um ni Ribari? Davor za ope- 

rativno u prav no \odalvo, ter Kosec Veko- 
siav, raf-iinovodia, Zadrnk Angelca :.n Av- 
een.k Hilda, knjigovođu, po zakonit li 
pooblastilih. 

Min.slratvo za notranje zadeve UW 
dne 29. januarja 1952. 

Št. 14/1 901 

• 
•. 

Besedilo: »Franc Leskošck«, tovarna 
metalnih  konstrukcij, Maribor. 

Poslovni predmet: Izdelovunte železnih 
konstrukcij. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada FLR.J, od- 
ločba it. 4G2 z dne 23. X. 1946; v pristoj- 
nost vlade LRS je prešlo z odredbo iste 
vlade št. 282 z dne 31. III. 1951. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di- 
rekcija za strojegradnjo LRS. 

Za podjetje pcdp'Aujejo: 
Pavšič Stefan, direktor, samostojno, v 

obsegu zaL pooblačil m pravil podjetja; 
Dasko Vikler, »lavni računovodja, so- 
podpisuje i-p.1 ne po 47. členu spi. zakona 
o drž gosp. podjetjih; Gajšek Rudi, se- 
kretar, v odsotnosti direktorja, v i&tem 
obsegu; ing. Hren Bori;-, tehnični direktor, 
v odsotnosti direktorja in sekretarja, v 
istem obsegu kot direktor- 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne   12.   januarja   19.Ï2. 

Št. 243 19/1—1952 . 578 
¥• 

193. 
Besedilo: »Mcdičarntro in voskarstvo«, 

državni   obrtni   mojster   Krbavči?   Jakob 
(Ljubljana, Sv. Petra  c. 59). 

Poslovni 'predmet: Izdelovanje mede- 
njakov, lerla in drugih medičarekiih iz- 
delkov ter okrasnih sveč. 

Us-tanovtelj obrtnega podjetja: MLO 
L;ul)ljana. odločba Preda M. 44 z dne 
21.  IX. 1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ljub- 
ljana, "cverieništvo za lokalno industrijo 
in obrt. 

Za   podjetje   pod'pisuie ; 
Krbavči? Jakob, državni obrtni mojster 

MLO  Ljubljana, poverjeništvo za finance 
dne  15. novembra 1951. 

Fin št. 3914-51 10999 

Razglasi  in  objave 
m. 

besedilo: Špcdifija-Ljubljana (lyiseva 
t-eeta). 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana, 
odločba št. •5—50 z dne 20   XII. 195'J- 

Operativni upravn; vod lelj; MLO Ljub- 
ljana, Svet za gradbene m komunalne za- 
deve. 

Poslovni predmet: Vsklad-ščuje in hra- 
ni tuje blago, izdaja za lo blag:) sklaJšč 
na obvestila ter oskrbuje sklad ščne ina- 
iMpuIacije, naklada .>n razklada blaga ter 
ga prevaža in odpremlja; .zvršuje špedi- 
cijska naročila; oskrbuje požaru j zavaro- 
vanje hiaujeuega blaga, izvri-jje javne 
dražbo vel;Iadiščenegy blaga; prevaža in 
odpremlja kosovno b'.ago e c"sliinii mo- 
lom.mi vuzil ; opravlja v.se druge, pode 
javnih skladišč, ki ph odred;/' za to p J i- 
stojni  organ1 

Poslovalnic- eo v A|dovšom, Cîli/j, Za 
grebu m na Reki. 

Za polje!je podpisujejo: 
Paligli« I* rani", 'direktor Ro5 Aioiz.j. 

šef komercialnega odreka. Bane Olga. 
glavn računovodja in Košak Dan ca, nižji 
kujigovod'a. 
MLO   Ljubljana,   puverjeiiistv-»  za  finance 

ilne  S-   ,;nuarja   1V>3? 
P in  it    1952 434 

195. 
Besedilu: Kemični proizvodi — Usnje, 

Celje. 
Poslovni predmet: Preskrbovauje malo- 

prodajaln v celjskem okolišu in posamez- 
n h potrošnikov v lastnih poslovain cab 
y Celju e kemičnimi proizvodi, usnjem in 
čevljarskimi potrebščinami. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje od- 
ločba št. 1—1804/1-51 z dne 28. 'XII. 
1951. 

Operativu upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Celje, poverjeništvo za trgo- 
vi« o  in gosi n,stvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Stupica Stane, ravnaleJj, samostojno, • v 

obsegu zakonekili pooblastil m pravil 
podjetja, Kotnik Franc, računovodja, ' eo- 
podipsojjo listine po 47. členu spi. zakona 
o drž. gosp. podjetjih. 

Št. IX—03—1952 f,M 
Besedilo: Tkanina — Galanterija, 

Celje. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 

ločba št. 1—1605/51—1 z dne 28. XII. 
1931. 

Operativni upravni voditelj podjetja: 
Izvršila' odbor MLO Celje, poverjeništvo 
za trgovino jn gostinstvo. 

Poslovni predmet: Preskrbovanje rnalo- 
prodajaln v celjskem okolišu in posamez- 
nih potrošnikov v lastnih poslovalnicah v 
Celju, z manufakturnim n galanterijskim 
blagom ter izvoz in uvoz tega blaga. 

Za podjetje podpisujeta: 
Stojan Franjo, ravnatelj, samostojno, v 

obsegu zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja, KogovSek Ivan, računovodja, so- 
podpieuje vse listine po 47. členu spi. 
zakona o drž. gosp. podjetjih 

St. IX—58—1952 549 
MLO Oeljc,  poverjeništvo za  finance 

dne 14.  januarja 1952- 

19«. 
Ut-eadu: Koloniale—Živila, Celje. 
i4,elo\ni  predmet:   Preskrnovauje  z ži- 

\ dok.in     potrebščinami    in    kolonialnim 
blagom maloprodaialn v celjskem okolišu 
ii   posameznA  potrošnikov  v  lastnih   po- 

slovalnicah v Celju. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 

ločba št 1 — 1801/51—1 • dne 28. XII. 
i 451. 

Op^al.vni upravni voditelj: IzvršIn; 
odb.ir \iLO Ceije, poverjeništvo za trgo- 
vi:o  4'  gostinstvo. 

Za  pod|(t|e   podpisujejo: 
Uranien   Ivan,   ravnatelj,  v  obsegu  za- 

konAili    pooblastil    m    pravi    podjetja, 
Pazar ne   Anion,   pomočnik   ravnatelja   in 
Prodan Albert,  računovodja, po 47. členu 
spi. zakona o drž.  gosp. podjetjih 

MLO  Olje,  poverjeništvo za finance 
dne  10.   januarja  1952. 

i t. IX—55—1952 548 
• 

197. 
Besedilo: Ljudski magazin _ Velebla- 

govnica, Celje. 
Poslovni piedmet: Preskrbovanje Po- 

trošnikov z  -semi potrebščinami. 
Ustanovitelj   podjetja:   MLO  Celje,  od- 

ločba  št.  I—1807/51 z  dne 28. XII. 1951. 
Operativni   upravni   voditelj:   Izvršilni 

odbor MLO Cel|p, poverjen stvo za trgo- 
vino in gostinstvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Ljubičič Lea,    v. d. ravnatelja,   v ob- 

segu zakonskih pooblastil jn pravil pod- 
jetja, Dolmšek Karel, računovodja, eopod- 
pisu.jp vse 1 siine po 47. Plenu epi. zakona 
o dr/, gosp. podjetjih. 

MLO Celje,   poverjeništvo za finance 
dne   12. januarja   1952- 

Si. IX—02—1952 550 

H)8. 
Besedilo: Mesarsko podjetje KLO Škof. 

ja vas. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa in 

mesmli  izdelkov. 
Ustanovitelj • operativni upravni vo« 

ditelj podjetia: KLO Škofja vas, odločba 
št   1085/1951 z dne 21. XI. 1951- 

Za podjetje  podpisuje: 
V dmar Ivo, upravnik, samostojno, po 

zakonitih pooblastilih in pravilih podjet- 
ja; Smasek Karel, računovodja, sopodp'- 
suje v istem obsegn in po 47. členu epL 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 

O LO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 5. decembra  1951. 

St. 2397/1951 11847 
* 

19«. 
Besedilo: Mehanična delavnica Šempe- 

ter v Šempetru pri Gorici. 
Ustanovtelj in operatuvni upravni vo- 

ditelj podjetja: S'ndi'kalno športno dru- 
štvo Železničar, Nova Gor ca, odločba 'št- 
284/51  z dne 10.  XII.  1951. 

Za   podjetje   podpisuje:   Kolenc   Ivan. 
upravnik,  in Muči? Rudi. uslužbenec 
0L0   Gorica,   poverjeništvo   za  finance 

dne 21.   ianuarja   1952. 
St. 2177/2-51 7S3 
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200. 
Besedilo: Alka« čevljarsko 'podjetje, 

Duplje (št. 70). 
Poslovni predmet: Izdelava in popravi- 

la čevljev  m škornjev. 
Ustanov telj in operat'vni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Duplje, f-dločba št. 
694/1—1951 z dne 20. XII. 1951. 

Za ipodjetje podpisujeta: 
Ahčin Ciril, upravnik, in Teran Fran- 

ce, računovodja, oba v obsegu zakonitih 
pooblastil  m pravil  podjetja. . 

OLO Kranj okol'ca, poverj. za financo 
dno 14- januarja 1952. 

Št. II—13S2/2—1951 744 

201. 
Besedilo: Ekonomija KLO Bitnje (št. 0). 
Poslovni predmet: Obdelovanje zem- 

lje, pr.delovanje kmetijskih proizvodov in 
reja živine. 

Ustanov.telj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Bitnje, odločba št. 
1/32 z dne 20. I. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Bastar Leon, upravnik, m Zavrl Cilka, 

knjigovodja, za zakonitih pooblastilih m 
pravilih podjetja. 

OLO Kranj okolica, poverj. za finance 
dne 23. januarja 1932- 

Št. II—69'52—2 8(>9 

• 
202, 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Slap pri 
Tržču  (Slap 74). 

Poslovni predmet: Prodaja špecerije, 
galanterije in manufakture. 

Ustanovtelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Sv. Katarina, odloč- 
ba z dne 23. I. 1952. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Kralovec Kristina, upravn.k, m Šve- 

gelj Anica, računovodja, ki. podpisujeta 
po zakonitih pooblast'lih in pravilih pod- 
jetja. 

OLO Kranj okoLca, poverj. za finance 
dno 20. januarja 19Ô2. 

Št. II—1129/—51 870 

203. 
Besed.lo: Splošno remontno podjetje, 

Bcsnica  (Zg. Besnica). 
Poslovni predmet: Obnavljanje in vzdr- 

ževanje stanovanjek h zgradb, popravlja- 
nje in vzdrževanje kmetijskega in obrt- 
niškega orodja. 

Ustanovitelj m operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO BesnnV-a, odločba št. 
194/50 z dne 1- HI   1930. 

Za  podjetje   podpisujejo: 
Erjavec Ivan, upravnik, Plestenjak Pe- 

ter, tajnik KLO. in Tomaževe Anton, 
knjgovodja, vsi po zakonitih pooblastilih 
in pravilih -podjetja. 

OLO Kranj ••••••, poverj. za  finance 
dne  7.   januarja   1932. 

Št. •—1072/2—50 251 

204. 
Besedilo: Mestna pekarna št. 1, Dolnja 

Lendava. 
Poslovni predmet: Vsa dela pekovske 

stroke. 

Ustanov,telj m operativni upravni vo- 
d'tel| podjetja: MLO Dolnja Lendava, od- 
ločim št. 1429/31 z dne 15. XII. 1931. 

/-a podjetje podpisujejo: 
šraj Franc, poslovodja, nadomešča ça 

Horvat Franc, pomočnik, Palier Dezideiij, 
knj.gcvcdja, namestnik Tiagi Magdalena, 
pomožni knjigovodja, ki podpisujejo po 
47. členu 6p!. zakona o drž. gosp. pod- 
jetj h. 

OLO   Lendava,   poverjeniki o   2a   finance 
dne  13. jammi|a  V:~ i. 

St.   2.1—10 .-j :,G7 

J * 
205. 

Besedilo: Mestno brivsko-frizer*ko pod- 
jetje, Dol. Lendava. 

Poslovni predmet: Brivsko-fnzerske 
storitve. 

Ustanovitelj m operation; upravni vo- 
aüelj podjetja: MLO Dol. Lendava, odloč- 
ba št.  1437/51   z dne  15. XII. 1931 

Za podjetje podpisujejo; 
Mere Josip, poslovodja, namesln.k Mar- 

lon Štefan, bnvskd pomočnik; Palier De- 
ziderij, knj govodja, namestnik Pragi Mag- 
dalena, pomožni knjigovodja, po 47. čbnu 
spi. zakona o drž. gosp. "po'jcîi'h 

Št.  13/1—1932 500 

Besedilo: Mestno pleskarju», Dolnja 
Lendava. 

Poslovni predmet: Vsa d la pleskarske 
stroke. 

Ustanovitelj m operativni upr-ivni vo- 
ditelj podjetja: MLO Dolnja Lendava, od- 
ločba št. 1439/51 z dne 15. XII. 1951. 

Za podjetje podpisujejo: 
Boršoš Ferdinand, poslovodja, namr-t- 

nik Kužtanci Geza; Palier Deziderij, knji- 
govodja, namestnik Tragi Magda, pomožni 
knjigovodja, po 47. členu epi. zaikona o 
drž. gosp. podjetjih. 

Št.  8/1—1932 501 

OLO  Lendava,   poverjeništvo   za   finance 
dne  12. januarja  1932. 

20G. 
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica, 

Dolnja Lendava. 
Poslovni predmet: Vsa dela čevljarske 

stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: MLO Dol. Lendava, odloč- 
ba št. 1430/31  z dne  15.  XII.  1951. 

Za podjetje podpisujejo: 
Božaj Ludviik, .poslovodja, namestnik 

Kcčar Štefan, čevlj. pomočnik, in Palier 
Deziderij, računovodja, namestnik Tragi 
Magdalena, pomožni knjigovodja, po 47 
členu epi. zakona o drž. gosp. podjelj.ii. 

Št.  12/1-1932 370 

Besedilo: Mestno kleparstvo, Dolnja 
Lendava. 

Poslovn; predmet: Vsa dela kleparske 
stroke in  popravila. 

Ustanovitelj in , operai ivni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Dol. Lendava, od- 
ločba St. 1433'51 z dne 13.  XII. 1951. 

Za  podietje   podpisujejo: 
Ilrnoč Ferdo,  poslovodja,  Palier  Dozi 

derij, računovodja, namestnik Tragi Mag- 

dalena, pomožni knjigovodja  po 47. členu 
spi.   zakona  o drž   gosp.   podjetjih. 

Št.   11/1—1952 371 

Besed lo: Mestna kotarska delavnica, 
Dolnja  Lendava. 

Poslovni prednii i: Vsa dela kolarske 
stroke  m  popravila. 

Ustanovitelj n operativni upravni vo- 
ditelj: MLO Dol. Lendava, odločba št. 
1434/31  z dne 15   XII. 1951. 

Za podjet|p pod'P sinejo: 
Hozjan Štefan, poslr.vcdja, Palier Dezi- 

dei j, računovodja, namestnik Tragi Mag- 
dalena, pomožni knjigovodja, po 47. ch-nu 
spi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Št.  9/1-1952 372 

Besedil.,. Mestno krojaitfvo, Dolnja Len- 
dava. 

Poslovn, predmet: Izdelava in popra- 
vim moškf. obleke. 

Ustanovdelj m operativni upravu; v- 
dilelj: MLO Dolnja Lendava, odločba *t- 
1432/31   z dne 13. XII.  1951. 

Za podjetje podpisujejo: 
Čahtik .lanez, poslovodja, namestnik 

Dane Vilipm; Palier Dezider-1, računo- 
vodja, na unwind; Tragi Magdalena, p)- 
mo/n. Mijigovcdja, po 47. členu opi za- 
kona  o  diž. op.   podjetjih. 

"št.   14/1—1952 373 

Besed lo: Mestna popravljalniea koles. 
Dolnja Lordava. 

Poslovni predmet: Popravilo ženek.h, 
moških :n motornih koles. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj: MLO Dol. Lendava, odločba št. 
1433/51 z dne  15-  XII.  1951. 

Za  podjetje   podpsrijejo: 
Ozbetič Alojz, poslovodja. Palier Dezi- 

derij, račtmovodiii, rumioln k Trasri Mag- 
dalena, pomožni kiiiiirrnodja, po 47. členu 
spi   zakona  o drž.  gesp.  podjetjih. 

Št.   3'1-1932 374 

Besed.lo- Mestna mizarska delavnica 
Dolnja  Lendava. 

Poslovni predmet: Vsa dela mizarske 
stroke. 

Ustanovitelj in operai,vn; upravni vo- 
ditelj: MLO Dol. Lendava, odločba št. 
1438/51 z dne 15. XII.  1951. 

Za podjetje podpisujejo: 
M kola Franc, poslovodja, namestnik 

?imonkn Franc, mizarski pomočnik: Pal- 
ier Dez derij. računovodia, namestnik 
Tragi Magdalena, pomožni knjigovodja po 
47. členu epi. zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

št.   7/1-1952 375 

Besedilo: Mestna pekarna št. 2, Dolnja 
Lendava. 

Poslovni predmet: Izdelava in peka 
kruha. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj: MLO Dol. Lendava, odločba št. 
1128/51 z dne 15. XII. 1951. 

Za   podjetje  podpisujejo: 
Basa Mihael, poslovodja, namestnik 

švec Štefan, pekovski pomočnik*; Palier 
Deziderij, računovodja, name«!n.;,k Tragi 
Magdalena, pomožni knjigovodja po 47. 
členu spi. zakona o drž. goap. podjetjih. 

Št.   G/l—1952 37« 

Besed lo: Mestna kovaška delavnica, 
Dolnja Lendava. 

Poslovni pi odmrl: Vsa dela kovaške 
stroke in popravila. 
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Ustanovitelj ;ii opcrjt.va upuvni vo- 
ditelj: MLO Uoi. Lendava, odločba šl. 
1430/51 z due 15. Xil. lüol. 

Za podjetje podpisujejo; 
Feher Ak'Kiand'ii, poslovodju, luuies-l- 

jik Klenieiičič .)os> p, kovaški poniOLiiik; 
Palier Dez den.], računovodja, iiaine»tn,U 
Tragi Magdalena, pomosi i knjigovodja. 
po 47. členu opi. zaiona o drž. go^p. pod- 
jetjih. 

št.  10/1—11)02 377 
Be&ediio:    M,-Mna    »iviliska    delavnica, 

Dolnja Lmida.a. 
POMOVII,   pu-umel:     Vr4i   dela   s\ilj*Lc 

blru'Au a)  pupraviJ.i. 
Ustanovitelj ili opi'ial MI. uptavni vo- 

d • te i | jjodjet (a : MLl* DJIIIJU Lendavi, od- 
ločba it. 1431/51 • dne U. XII. \<••\. 

Za podjetje podpišejo; 
Üennk Ludv k, pctoio\..(lja, •••''&1 ii|k 

Lambert Katarina, pomožna šiV.La; l'aller 
Deziderij, računovodju, namestnik Tragi 
Magdalena, pomožni knjigovodja, po 47. 
členu spi- zakona o d t/.. -:• .-p. pod|elj h. 

šl   ?v\-yxvl '   ;STS 
ULO Lendava. povrijpiiMv» •• l nauce 

dne 10. lanuarja 1952. 
4- 

207. 
Bited lo: Krajevna tciijarua, Šmartno 

pri Litiji. 
Prslovn, predmet: Vsa dela čevljarsko 

slioke  m  vopiavila. 
üo'.anovileli m (,,j('i'aliMi upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO £ marino pri Litiji, 
odločba si. •5/1 z dne i). XI. 1051. 

Za podjetje podpisujeta: 
Mrzelj Polde, upravnik, t-amot-lojno, po 

pravil h podjetja, in Cernée Roži, knjigo- 
vodja, skupaj z upiavniikom \se listine po 
47. Menu epi. zakona o drž. goisp pod- 
jetjih. _, 
OLO Ljubljana okolica, poverj. za finance 

dne 5. januarja 1952. 
St. 1200/145 390 

+ 
2(V. 

Besedilo: Turistični dom, Log pn Bi- 
str.ci (št. 7). 

Poslovni predmet: Nakup jn prodaja 
alkoholnih pijač, piehruiibrnegii blaga. od. 
daja eob za prenočišča costoni. 

Uelanovilel)   m   op'Tilnm   upravu,   so- 
diteli podjetja: KLO Bistrica. 

Za pcdjYljü podpisujeta: 
Sprogar Slavko,    upravnik,    in  Rotuer 

Ludvik, knjigovodja. 
OLO Marilmr okoj ca, poverj.  za finance 

dne  IO novembra 1951. 
Št. 3080/1—IV/1—51 24 

• 
209. 

Besedilo: Krajevna mesarija Fran) 
(št. 34). 

Poslovil; predmet: Klanje živine, proda- 
ja mesa. 

Ustanovitelj   in   operativni   upravni   vo- 
ditelj  podjetja:  KLO Fram. 

Za podjetje  podpisujejo: 
Mejal Jože, poslovodja, neomejeno. Bez- 

jak  Bogomir,    knj govodja,  po  zakonitih 
pooblastilih, ter Vclmut Ivanka in Zamo- 
io Emil, za operativno upravno vodstvo. 
OLO  Maribor okolici,  poverj.  za finance 

dne ?,0. decembra 1051. 
ft. 33SÔ/1—IV/1—1931 3SS 

• 
210. 

Besedilo: Meglio podiefje »Mestna knji- 
go-rznira«,  Murska Sobota. 

Pčslovu predmet: Vezava knjig, karti- 
ranje in druga dela to stroke. 

Uriaiuv teli   in   upeiativni   upravna   vo- 
di'ieJj jHiJjeijd. MLU Mureka bubola. 

Za  podjetje podpisujeta : 
Urvarii neian,    poolovodja,    •   Berko 

àtefau,  lačunovodja. 
OLO .iluiaka foliota, poverj. za Inianto 

dne  7. januarja   1952. 
et. 17471—52 259 

* 
211. 

Bcsedlo: (ioftilna »Gorjanci«, Novo 
misto (sokolska ulica 1). 

Poslovil, piedmel: Posuežbu s topi.mi 
ili mrzlimi ledili, točenje alkoholnih m 
brezalkoholnih pijat, ča|a • U^e go&tom. 

Ustimoivtelj in operativni •••••• vod- 
lel',:   MLU Novo  mesto. 

Za  podjetje podpisuje: 
Keiner Pranja, upravu.k, skupaj z njo 

Rozman Alojzij, glavni računovodja knji- 
govodskega centra komunalnih • gostin- 
skih podjetij. 

OLO Novo  inost", poverj.  za  finance 
•Jne  10   januarja 1952. 

et.  4267/1-52 621 
* 

212. 
Besed.lo: Mestna parna žaga, Postojna. 
Poslovni piedmel: Žaganje hlodovine, 

nabava • prudaia lesa 1er lesnih izdel- 
kov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Postojna. 
Operativni upravni vodiitelj: MLO Po- 

stojna, poverien.stvo Za lokalno gospodar- 
stvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Tonkov.ê Branko, upravnik, e pooblastili 

v okviru pravil m zakonskih predpisov, in 
Gruber Malči, knj govodja, e pooblastili 
po 47. členu epi. zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 
OLO   poslojiia,   poverjen štvo   za  finance 

dne 16. januarja 1952. 
St. 149/1 Gli 

• 
213. 

Besedilo:     Splošno     čevljarstvo,    Ptuj 
(Aškerčeva  6) 

Poslovni piedmet: Izdelovanje čevljev 
in druge storitve. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Ptuj. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Arnejčjč Franc, mojster, in Mikolec 

Alojz. 
St. 99/1—52 740 

Besedilo: Radioccntcr, Ptuj (Slomško- 
va 0). 

Poslovni predmet: Popravilo radijskih 
aparatov, prodaja aparatov in njih delov 
ter komisijska prodaja radijskih aparatov. 

Ustanovitelj in operai vm upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Ptuj. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Ivoler Ljubo, moister, in Sprali ' Ivo. 

Št. 98/1-52 739 
Besedilo: Salon »Sonja«, klobučariia. 

Ptuj (Lackova A). 
Poslovni predmet: Klobučarskj izdelki' 

in razne storitve. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

diteli podjetja:  MLO Ptuj. 
Za podjetje podpisujeta: 
Minar Marica, mojster, in Vrabl Franc, 

knj'govodja. 
St. 97/1-52 738 

Besedilo: Šiviljska delavnica, Ptuj (Trg 
svobode 7). 

Poslovni predmet: Izdelava oblok, pe- 
rila in popravila. 

Uelauovjtelj  in   operativni   upiuvu,   vo- 
ditelj podjetja: MLO Ptuj. 

Za   podjetje  podpisujeta: 
Zelenko   Jul.jana,    mojster,   m   Kranjo 

Mara. 
fei. 100/1—52 741 

OLO   Ptuj,   povcrjcništvo   za   finance 
dne 21.  puiuaija 1952. 

* 
214. 

Besed.lo: Mestna žaga, Ptuj (Na prista- 
nu 4) 

Poslovni  piedmel: Žagarske storitve. 
UetonovKeli   in opérât vn,   upravni   vo- 

ditelj podjetja: MLO Ptuj. 
Za  podjetje  podpisujeta: 
Zeleni k   Friderk.   mojster,    in  Maroh 

Franc, knjigovodja. 
Št. 05/1—52 790 

Besedilo:   Splošno  mizarstvo,  Ptuj,  N'a 
pristanu 4. 

Poslovn   piedmel: Stavbno m pohištve- 
no mizarstvo 

Uslanovilel-   in  ojieral vm  upravni   vo- 
ditelj podjetja: MLO Ptuj. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Muh č Jože. mojster, in Kukovee Albi- 

na. 
St. 96/1—52 796 

Besedilo:  Elektroobrat, Ptuj  (Sp. Breg 
št. 12). 

Poslovni  predmet: Elektrojnštalacije in 
druge storitve te 6troke. 

Ustanovitelj  jn  operat.vn: upravni   vo- 
ditelj podjetja: MLO Ptuj. 

Za   podjetje  podpisujeta: 
Jaki Rudolf, mojster, in Kravina Franc, 

knjigovodja. 
et. 94/1-52 791 

Besedilo: Splošno klèparstvo. Ptuj  (Sp. 
Breg 12). 

Poslovni prednici:    Stavbeno •  orna- 
mentno kleparstvo. 

Ustanovitelj  in aperat vm  upravni- vo- 
ditelj podjetja: MLO Ptuj. 

Za podjetje podpisujeta: 
Brodnjak  Ivan, mojster, in Snoj  Ivan, 

knjigovodja. 
St. 93/1- -52 792 

Besedilo: Stavben» ključavničarstvo. Ptuj 
(Sp. Breg 12). 

Poslovni predmet:   Stavbeno ključavni- 
ca rstvo. 

Ustanovitelj  jn operatvni  upravni  vo- 
ditelj podjetja: MLO Ptuj. 

Za podjetje podpisujeta: 
Fajt Ivan.    mojster,   in Pot&k Anira, 

knjigovodja. 
Sf. 90/1-52 795 

Besedilo: Stroju» ključavn:rar*tvo. Ptuj 
(Sp. Breg 12) 

Poslovn; predmet: Struženje kovin, po- 
pravilo strojev in druga dela te stroke. 

Ustanovitelj  in pperat-vni  upravni   vo- 
ditelj podjetja: MLO Ptuj. 

Za podjetje podpisujeta: 
Breznik Jože, ni'i'sfer, in Vrabl  Frane, 

knjigovodja. 
Sf. 92/1-52 703 

Besedilo:    Vodovodna instalacija,    P--uj 
(SP. Breg 12). 

Poslovni  predmet:   Vodovodno inštala- 
cij. 

Ustanovitelj  in operat.vn i upravni  vo- 
ditelj podjetja: MLO Ptuj. 

Za   podjetje   podpisujeta: 
Miksa Janez, mojster, in Trop Norbert, 

knjigovodja. 
gt. 91/1-52 794. 

OLO  Ptuj,   poverjeništvo  za  finance 
dne 23. januarja 1952. 
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215. 
Besedilo:   Brivsko-frizerskj  salon.   Ptuj 

(Kvedrov trg 4). 
Poslovni predmet: Brivsko-frizerske 

6toritve. 
Ustanovitelj in opeial v m upravim vo- 

ditelj podjetja: MLO Ptuj. 
Za   podjetje  ìpcdpieujeta: 
Tkalec Ivan, mojster, in Kenda Marija, 

frizerska pomočnica. 
St. 82/1—52 087 

Besedilo: Obćmska klat niča, prcdeloial- 
nica, prodaja svežega in prekaje-ncga me- 
ga ter mesnih izdelkov, Strnište. 

Poslovni predmet: Klanje živine, prede- 
lava mesa. 

Ustanovitelj in operet v m upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Ptuj. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vaupotič Make, upravnik, in Berzm 

Drago, računovodja, ki podpisuje za vse 
finačno-komercialne zadeve. 

St.  50/1—52 686 
0L0  Ptuj,   poverjeništvo  za  finance 

dne 18. januarja 1952. 
• 

216. 
Besedilo:   Krajevna  mesarija, Begunje. 
Poslovni predmet Nakup klavne živine, 

predelava in prodaja mesa 
Ustanovitelj  in operativni  upravni   vo- 

ditelj podjetja: KLO" Begunje. 
Za podjetje podpisujeta: 
Hočevar   Anton,   poslovodja,   jn   Kovač 

Kri6tina, računovodja, 
0L0 Radovljica, poverjeništvo za  finance 

dne 12. januarja 1952- 
St. XI-175S/1—51 543 

'    * 
217. 

Besedilo: Krajevno trgovsko podjetje v 
Begunjah. 

Poslovni predmet: Nabava in prodaja 
špecerijskega m manufakturnega   hlapa 

Ustanovitelj in operativni upravnj vo- 
ditelj podjetja: KLO Begunje. 

Za podjetje podpisujeta: 
Gašperin Jože,    poslovodja,    ;a   Kovač 

Kristina, računovodja. 
0L0 Radovljica, poverjeništvo za finance 

dne 15. januarja 1952. 
St. XI—1775/1— 51 547 

• 
218. 

Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 
»Park hotel« na Bledu. 

Poslovni predmet: Postrežba z alkohol- 
nimi in brezalkoholnimi pijačami, e to- 
plimi in mrzljmi jedili, oddaja prenočišč. 

Podjetje obsega: Park hotel, stari in 
novi trakt, Kazino, hotel »Union« z de- 
pandanso, vilo Ambrožič, skupna leži- 
šča, hotel Starki, vilo Savico ter nepo- 
slovne zgradbe, vilo Peričnik, vilo ,Vint- 
gar z depandanso m vilo Radovno, vse 
na  Bledu. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
ločba S—zak. 344 z dne 30. VI. 1947 kot 
podjetje republiškega pomena: z odločbo 
vlade LRS št. H-743/1—51 z dne 30. Vf. 
1951 je podjetje prešlo v pristojnost MLO 
Bled. 

Operativni upravni voditelj: Izvršiln' 
odbor MLO Bled. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zamanja  Pero,   direktor,  in   Korenčan 

Franjo, glavni računovođi;». 
OLG Radovljica, poverjeništvo za finance 

dne 20. decembra 1951. 
St. XI—121/1—51 12086 

219. 
Besedilo: Krajevna pekarna, Rečica o/S. 
Poslovni piedmet: Peka m prodaja 

kruha. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Reč.ca o/S. 
Za  podjetje  podpisujejo; 
KoôeBatein Slavko, upravnik, Teldin An. 

ton. poslovodja, oba skupaj; namestnika 
Rta Stigliò Jože, poslovodja mesarije, in 
SLrašek Ivan, poslovodja mizarske delav- 
nice. 

OLO Šoštanj,  noverjenišfvo za  finance 
dne 7. decembra   1951. 

Št. 2170/51 11733 

• 
221). 

Besedilo: Trgovsko in gostinsko pod- 
jetje, Dol  (pri Hrastniku št. 56). 

Poslovni predmet: Nakup m predaja 
prehranbenega blaga, mesa in mesnih z- 
delkov, točenje alkoholnih ;ii brezalkohol- 
nih pijač, prodaja izgotovljenih hladnih 
n toplih jedil, nabava in prodaja manu- 

fakturnih, galanterijskih in špecerijskih 
izdelkov. 

Ustanovitelj m operativni upravni vo- 
ditelj  podjetja:  KLO  Dol  pri   Hrastn.ku 

Poslovalnice: Trgovina z mešanim bla- 
gom. Dol; trgovina z mešanim blagom, 
Brezno; mesnica s klavnico, Dol pri 
Hrastniku; go»Una »Pri Jerčkk, Dol pri 
Hrastniku in gostilna >Pri pošti«, Dol pri 
Hrastniku. 

Za podjetje podpisujeta: 
Strave Stane, urpavnik, in Deželak Kri- 

shna, knjigovodja. 
Št. 456/1—1952 689 

Besedilo: Vinska klet engros KLO Ka- 
dern  (šl. 56). 

Poslovn, predmet: Nabavljanje jn r u- 
deljcvanje vina, žganja in ••• gui-iui- 
skim podjetjem v območju Radeč. 

Ustanovitelj   in   operativni   upravni   vo- 
ditelj podjetja: KLO Radeče. 

Za podjetje podpisujeta: 
Han Viktor, upravnik, in Skerget Maks, 

računovodja, v okviru  zakonskih   poobla- 
stil. 

Št. 149/1-52 69D 
OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 

dne 16. januarja 1952. 
* 

221. 
Be-edilo: Krajevna mizarska delavnica, 

Loka pri Zidanem mo^fu (Račića 3). 
Poslovni predmet: Izdelava pohištva, 

mizarska dela na stavbah. 
Ustanovitelj  in  operativni upravni   vo- 

ditelj  podjetja:   KLO Loka  pri Zidanem 
mostu. 

Za podjetje podpisujeta: 
Krohne Viniko, upravnik, in Jež Marija, 

knjgovodja, po zakonitih pooblastilih. 
OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 

dne 18. januarja 1952. 
St.  262/2—1952 691 

• 
222. 

Besedilo: Industrija gradbenega mate- 
riala, Zagorje (oh Savi). 

Poslovni 'predmet: Žganje kamna v 
apno, izdelovanje zidne opeke, cementnih 
cevi ,jn drug h cementnih izdelkov, prido- 
bivanje sviža. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: OLO Trbovlje. 

Za  podjetje podpieujela: 
Korbar  Branko,    direktor,    ,n Jokovic 

Dušan,   računovodja,  po   zakonitih   pravi- 
1 h •  nuoblaelilih. 
OLO Trbovlje  »ovcrjenjshn  za  finance 

dne 22. januarja 1952. 
St. 261/1--1932 788 

Spremembe 
223. 

Bceeddo: >L'tonsilia«, tovarna tekstilnih 
potrebščin  v Ljubljani. 

Izbriše t-e Košir Bogomir m vpiše 
Sadar Marjan, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja. / 

St. 213 13-1952 575 
Besedilo:   Tekstilna   tovarna,   Medvode. 
Izbrišeta fie  AndTOmaiko  Mirko   w  Zu- 

panek  Branko  ter  vpišeta: 
Pavlic Anton, tehnični vodja, ki podpi- 

suje v odsotnosti ravnatelja, v istem ob- 
segu, in Jakopič Mojca, finančni knjigo- 
vodja, ki sopodpisuje v odsotnosti glav- 
nega  računovodje, v istem obsegu. 

St. 243 34—1952 916 
Besedilo:  Mlinsko  podjetje, Ptuj. 
1/briše  se  Drofemk Ježe,  računovodja, 

m vpiše 
Voda Franc, računovodja, ki sopodpiwi- 

je listine po 47. členu spi zaknna o drž. 
gos p. podjetjih. 

St. 213 22/1—195? 015 
Mini^trstv«  za finance   LRS,   Ljubljana 

dne 19. januarja 1952. 
* 

221. 
Besedilo: Tovarna glinice in aluminija, 

Strniščc. 
Izbriše se Solar Bogomir in  vp.se 
Bizjak Stane, direktor, ki podpisuje ea- 

mostojno, v elisegli zak   pooblastil in pra- 
vi podjetja. 
Ministr-h«  za   finance  LRS.   Ljubljana 

• l'i •  7.   i,iHilarI,I   l!)52. 
S'. 213 K— 1Ü52 572 

Besedilo: Bombažna predilnici in tkai- 
uica, Tržič. 

'Izbrišeta se pooblaščenca za po-ip.sova- 
njc Bida Vinko in Bertoncelj Viktor ter 
vpišela: 

Perajič Vlad'iiur, sekretar, ki podpisuje 
v  odsotnost i   direktorja,  v   isi"m  obseau, 
in Pernuš Vladini.r, komereialno-f.nančni 
vodja, ki sopodpisiijc listino po 47   členu 
spi. zakona o drž   gosp. podjetjih 
Ministrstvo  za   finance  LRS.   Ljubljana 

dne 4.  januarja 1952 
St. 243 94/11—1951 571 

• 
226. 

Besedilo: Tovarna obutve »Triglav« 
prej »Peko«), TržiF. 

Izbrise se Pe1ernel Anton m vnišo 
Shirin  Ivan, direktor, ki podpisuje sa- 

mosteino, v obsegu zak. pooblasti in pra 
vil  podjetja. 
Ministrstvo za   finance LRS.  Ljubljana 

dne 6.  januarja  1952. 
J t. 243 12—1952 573 

227. 
Be=edilo: Okrajni magazin« 01,0 CHjp 

okolina, Celje. 
Podjetje  ie z odločbo OLO Celje okoli- 

ca, št. 41/1952 z dne 14- T. 1952 prešlo v- 
likvidacijo. 

Iz-hrišeta se voka.n Franc    in    Prodan 
Albin. 
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Za   podjetje  v likvidaciji   podpisujejo: 
Krišmk  Alojz, Hropot Angela in  Bregar 
Lrna. uslužbenci. 

OLO Celje okolica, poverj. la finance 
dne 23. januarja  1952. 

et. 174/10.V2 99ïS 

* 
22*. 

Besedilo: C'etljarska delavuira. KLO 
Vojnik. 

Podjetje ie z odločbo KLO Vojnik, M. 
209/1951 z dne 19- XI. 1951 prešlo 7 XII. 
1951 v likvidacijo. 

Likvidatorji eo Veber Ferdo, upravnik, 
•••(•••••  Eni.l, upravnik, in P'išnik Mi- 
hael,  blagajnik. 

OLO Celje okolicu, po» er j. za, •••••• 
dne 7. decembra 1951. 

Št. 2427/1951 11851 
• 

22». 
Besed.lo: Mehanična delavnica, KLO 

Vojnik. 
Podn'tiP |p i. odločbo KLO \ ojJi'lv. si. 

«23/1951 z dne 30. V 1951 prešlo 6- XII. 
1951   v   likvjdarijo. 

Likvidalorj, S-J Trstenjak Emil, uprav- 
nik, Veber Feido, upravnik, 'ii PnšMik 
Mihael. Mage.-nik. 

(ILO Celje okolica, poveri, la finance 
dne (>• decembra  1951. 

et. 239.V195I •849 
* 

330. 
Besedilo: Trafika KMI Vojnik. 
Podjetje  ie * odločbo KLO  Vojnik. *l. 

«23/1951 z dne 30. V. 195] prešlo :*>• XII- 
1951 v likvidacijo. 

Likvidatorji so Trstenjak Emil,  uprav- 
nik, Veber Ferdo in Pužnik Mihael, 

OLO Celje okolica, poverj. z* finance 
dne 13. decembra 1951 

Bi. 239671951 11S48 

231. 
Beeedilo: Podjetje za odkup rastlinskih 

proizvodov, OLO Celje okolica. 
Podjetje je z odločbo OLO Celic okolica. 

fi. 25/1951 z dne 14 VI. 1951 'predlo 17. 
XII. 1951 v likvidacijo. 

Izbriše te  Vodeb  Sianko, direktor. 
Likvidatorja sta lì zmal Ivan hi Lobej 

Zink a 

OLO Olj« okolica, poverj.  za finance 
dne 17. decembra  1951. 

St. 2349/1951 11991 
• 

^32. 
Besedilo: Združenje državnih gostin- 

»kh podjetij. Jesenice. 
C vede ee postopek za 1 kvidaciio pod- 

jelin. 
(''lana likvidacijske koniisijp sla   Saura 

Vlado, predsednik planike komisije MU t 
jn Kavčič Ivan, k oni erra I is I 
MLO   Jesenice,   poverjeništvo   za   finance 

dne 9.  januarja 1952. 
St. VIIT—59/2 432 

•••. 
Besedilo: Trgovsko podjetje. Domžale. 
Izbrišejo »e Vilar Felinjan, Ravnikar 

Marija, Burja Pepca, Lavric Stefan. Dim- 
nik Cirila in Lovrer Anion ter vnišejo: 

RemSkar Matija, upravnik. Ravnikar 
Marija, M računovodstva. Vilar Felicijan, 
predeedn'k gospodarskega sveta pri MLO. 
Vrsenijev ič  Trna,    nižji  komerciali*!,   ki 

podpisujejo v vseh finančnih, kreditnih in 
drug.b. zadevali podjetja, po dva skupaj. 
OLO •••••,  poverjeništvo za finance 

dno 21- januarja  1952. 
Šl. 151/52 760 

•f 
231. 

Be*edjlo: Mestna slašričania, Kamnik. 
Izbrišejo se Zupančič  Albin, Plahutn*ik 

Anion, Nemec Juiij  m   Krapež .tulci  ter 
vpiiejo: 

Pogačar Stefan, poslovodja, ki podpisu- 
ju samostojno, v odsotnosti ga nadomešča 
Zakraišejj Fani, namestnik; spise finanč- 
nega i" k redil nega značaja eopodpisuje 
Nemec Jurij, računovodja, ki ga v odsot- 
nosti nadomešča Rajh M mm, namestnik. 
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 

dne 20. decembra 1951. 
St. 3693/51 12082 

-¥• 
235. 

Besedilo:   Trgovsko  podjetje,  Bitnje. 
Vpiše se Knez Vioko, knjigovodja,  ki 

sopodpieuje vse Letine po 47. členu epi. 
zakona  o drž.   gosp.   podjetjih. 

OL0 Kranj okolica, poverj. za finance ' 
dne 17. januarja 1952. 

£4. 11—1012/3—1951 742 
• 

23fi. 
Besedilo:    Okrajna    lekarna    v    škofji 

Loki. 
Izbriše se Siinoncič Ivana  m vpiše 
Oblak An,ca,    administrativni   manipu- 

lant,  ki  Bopodpisuje v  obsegu  zakonitih 
pooblastil. 

OLO Kranj okolica, poverj. za finance 
dnr  21. januarja  1952. 

St. II—317/3-52 SG7 
• 

237. 
Besedilo: Mestna kleparska in vodovod- 

no-inštalacijska delavnica • Tržiču. 
. Izbrišejo «e Cufar Avgust, Franko Mira 
ili Markclj Franc 1er vpišeta: 

Jontes Ignac, upravnik, ki podpisuje v 
obsegu zakonitih pooblastil in pravil pod- 
ici ja. in Horvat Francka, knjigovodja, ki 
*f.po<lpisuje livline po 47. členu spi.  za- 
kona o drž. gospodarskih podjetjih- 
OLO  Kranj okolica, poverj. za finance 

dne 25. januarja 1952. 
St. H-1097/4—51 868 

• 
23S. 

Besedilo; Okrajna usiijarna v Knefanjp- 
•••. 

rodietje ie predio iz prislojnosli OLO 
Krško v pristojnost MLO Koslanjevira. 

Besedilo odslej: Mestna usiijarna v Ko. 
stanjerici. 

Izbriše se dr. Zdolšek Josip. 
Za jiodjeljc podpieujela: 
Oliha Ivan, upravnik, in Jelšnik VlasU- 

mila, računovodja, oba skupaj. 
OLO Krško, poverjeništvo •• finance 

dne 1Š. januarja 1952 
St. 202/1—52 688 

• 
2.••. 

Besedilo: Okrajno združenje državnih 
aovtinskili   podjetij,  Maribor  okolica. 

Podjetje jr. z dnem 16. XI. 1951 prene- 
halo s poslovanjem 1er prešlo v likvidac- 
jo. 

Likvidalorja sla Kukec  Alojz, komercia- 
list,   in   Oliersnn   Marjan,   slavni   lačnno- 
voflja. kj nodpi^ujeln skupaj za podielje. 
OLO Maribor okolica,   po Ter j.  za   finance 

dne 30   decembra 1951. 
št. 3283/1— 1 V/l -1951 114 

24U. 
besedilo: Okrajna nicuza >DliM<, Mur. 

ska Sobota. 
Izbriše  se Luli'JČ Rudolf  •  vpiše 
Beiden Marija,  računovodja,  kj sopod- 

oujs 6 poslovodjem vse denarne letine. 
OLO Murska Sobota, pinerj. za finance 

dne  16 januarja  1952. 
11. 481/1—5• ,>38 

• 
241. 

Besedilu: Toiarua perila. Murska -So- 
bota. 

Besedilo odslej: >Murac, lorarn» perila. 
Murska Sobota. 
OLO Murska Sobota, povejj. za finance 

dne 8.  januarja  1952. 
SI. 274/1—1952. SU 

* 
242. 

Besedilo:    Mestno   podjetje   Pečarstvo, 
Murska Sobota. 

Izbriše se Moèmk Franc in  vpise 
Ficko Josir», poslovodja, ki bo podpiso- 

val za podjetje. 
OLO Murska Sobota, poverj. za finance 

dne 22. januarja 1952. 
St. C43/1—1952 <J28 

243. 
Beeedilo: >Krojačc, MLO NOTO mesto. 
Izbrišo se Jevbčck Miloš in vpiše 
Kutnp Jože.   poslovodja,  ki  podpi#uje 

skupaj 7. glavnini  knjigovodjem  GrioiSi- 
čem Rajkom.  V odsotnosti enega od teb 
sopodpisujc kot namestnik referent sfcu^» 
ne uprav« obrtnih   industrijskih podjetij 
Adam Franc. 

OLO  NOTO mesto,  poverj.  m finance 
dne 14. januana 1952 

S|. 4713/51 H23 
• 

244. 
Besedilo: >Bifec MLO Novo mesto (Di- 

lančeva   1). 
Trl*ri»e  se  Fink Leopold in vpise 
Murn Iva, upravnik, ki bo podpisoval* 

za podjetje po 13. in 47. členu spi. zako- 
na o drž. gosr>. podjetjih. 

OLO No*» mesto, poverj.  Zä finanee 
dne 15. januarja 1952. 

Št. 4714/1 622 
* 

215. 
Besedilo: >Oev|jar«ika délai nic«c. Bu- 

kovje. 
Z odloRbo KLO Bukovje, šl. 733'51 x 

dne 14. XI. 1951 je podjetje prešlo v li- 
kvidacijo. 

Za   likvidacijsko   komisijo   podp «ujeta 
Knežavrek Oskar in Volk Viktor 

OLO Postojna, jK)T«rjeništTo KM finance 
dne 10- decembra  1951. 

et   563/3 11 SM 

24 fi. 
Besedilo:   Mestna  čevljarska   delavnica, 

Pogojna. 
Izbriše se Bandelj Rudolf in vpiše: 
Bombač Marija, knjigovodja, *. poobla- 

stil no 47  členu spi. zakona o drž. go»p. 
podjpliih. 
OLO Pn.lojna.  jKiverjenišlvo i» tiuaiice 

dne 20. novembra 1951. 
S'. 1929/1 mM 

Besedilo: Okrajno podjetju za odkup 
artiklov živalske proizvodnje i» živine • 
Postoj'ui. 

Besedilo odslej: Industrijsko podjetje 
za predelav« mesa v Postojni. 
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Poslova; predmet odslej: Nakup klavno 
živine, klanje, «delava m pen i h izdelkov 
ter jiodaja uieea na droUio m na de- 
belo. 

OptM-alivin upravni voxMclj odelej: OLO 
Po&tojna, ipoverjeništvo za trgovino in tu- 
rizem. 
OLO Postojna,  poverjeništvo za (malice 

dut:   'JI   januarja   I'JJ'2. 
St. 2303/1—51 750 

•f 
21*. 

Besedilo: Državna veletrgovina >Viiio- 
Sadje«, Ptuj. 

Besedilo: odslej: Državna veletrgovina 
>Vino-Sadte«, v likvidaciji. 

Izbrišeta se Vnuk Jože in Cervek Ste- 
fan ter vpiše likvidacijska komisija: 

Hlupič Alojz, predsednik, itarkel Flcd- 
vika in Žlabtič Herta, člana komi« je. 

Št. 64/1—52 400 
Besedilo: Motno podjptjo za preskrbo z 

mesom in mesnimi izdelki, Ptuj. 
Izbriše ee  Cucek Štefan in vpiše 
Vodop vec   Bogomir,  direktor. 
V sklopu podjetja ie od 1. I. 1952 tudi 

obrat >MiIarna% ki ie bila prej vključena 
v   Mestne   obrtne   delavnice. 

št. 127/1—52 805 
Besedilo:  Okrajni magazin, Ptuj. 
Besedilo     odslej:    Trgovsko     podjetje 

>Proskrba«. Ptuj. na drobno in debelo. 
Izbriše ee poslovalnica št. 40 z garanti- 

ranim in prostim trgom, ter z mešanim 
Mapom in bifejem, Sv. Marjeta, Dravsko 
polje. 

St. 45/1—52, 46/1—52 408 
0L0  Ptuj,   poverjeništvo   za ' financo 

dne 15- januarja 1952. 

219. 
Besedilo: Gostinsko podjetje — letovi- 

šče grad Bori, skrajšano: Letovišče Bori 
(Dolane, p- Cirkulane). 

Vpiše 6e podružnica: Klavnica im mesa- 
rija letovišča grad Bori. 

Za podružnico podpisujejo: 
Furlan Slavko, direktor, Berden Martin. 

računovodja, in Maček Jožef,  poslovodja. 
OLO   Ptuj,   poverjeništvo   za   {inauro 

dne 17, januarja 1952. 
Št. 40/1—52 G:O 

• 
2S0. 

Besedilo: Mestno obrtne delavnice, 
Ptuj. 

Besedilo odslej: Mestne obrtne delav- 
nice. Ptuj, v likvidaciji. 

Izbrišeta ee Bajgot Ivan in Kravina 
Franc ter vpišejo za likvidacijsko komi- 
sijo: 

Koetanjevec Lojze, predsednik, Trop 
Norbert in  Vrabl  Franjo, člana. 

OLO  Ptuj,  poverjeništvo  za  fijianco 
dne 0. januarja 1952. 

Št. 20/1—52 312 
• 

251. 
Bppedilo;   Splošno  nrzarstro   Ptuj,  Na 

pihtanu 4. 
Izbriše se Kukovec, Albina m vp'êe: 
Stare  Frida  knjigovodja. 
OLO   Ptuj,  poverjeništvo   za   finance 

dne 25. januarja 1952. 
St.  13.1/1—52 8(5-1 

Bpsedilo: Trgovsko podjetje na debelo 
>n na drobno r Lescah. 

Vpišejo se poslovalnice: št. 1 v Lescah, 
št. 2 v Radovljici, št. 8 v Kranjski gori, 

št. 10 v Radovljici, št. 11 v Mostah pri 
Žirovnici št. 12 v Lescah, št. 13 v Radov- 
Ijioi. št. ti v Brezm&i pri 2wovniei, št. 2'.! 
v Begunjah, št. 27 v Gozd-Martuljku, št- 
20 v öp. Gorjah, št. 31 v Zg. Gorjah in št. 
35  pri Mrzlem studencu. 

Št. XI-1533/3-51 12088 
Besedilo-: Okrajni »Avto-snrvis« v Ra- 

dovljici. 
Izbriše  se  Sedej   Ludvik ,ta  vpišo 
Žagar   Stane,   poslovodja. 

št. XI—1096/1—51 12092 
Besedilo: Krajevno Urojaško-šiviljsko 

podjetje (Stara Fužina v Bohinju). 
Vpiše 6e zaradi poroko novi priimek 

računovodje Pagon Marije, ki jo odslej: 
Žagar Marija, 

Št. XT—1123/51 12000 
OLO Radovljica, poverjeništvo Za financo 

dne 19   decembra  1951. 
• 

253. 
Besedilo: Krajevna mesnica v Sežani. 
Podjetje je z dnem 1. XI. 1951 prešlo 

v   likvidacijo. 
Besedilo odelcj: Krajevna mesnica v 

Sežani  v  likvidaciji. 
V likvidacijski komisiji eo Goljevšček 

.Mila, članica 10, Ivaneč Jakob, poslovod- 
ja, in Grbec Ivan, šef knjigovodskega 
centra. 

št   "3/2 619 
Besedilo: Okrajno podjetje »Industrija 

kraškega marmorja«, Sežana. 
Izbriše ee Metlika  Ivanka in   vpiše 
Škamperlo Zofija, računovodja. 

Št. 73/4 617 
Besedilo: Tovarna pletcniu, Sežana. 
Izbrišo so Zlobec Milka m vpiše 
Metlika   Ivanka,   računovodja. 

Št. 73/0 612 
OLO  Sežana,  poverjeništvo   za  finance 

dne 16  januarja 1952 
* 

254. 
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje 

»Okrajni   magazin« Sežana. 
Besedilo odslej: Splošno trgovsko pod- 

jetje Preskrba, Sežana, ekrajšano »Pre- 
skrba«, Sežana. 

Podjetje nakupuje, in prodaja na debelo 
in na  drolmo kmečke  pridelke in  indu- 
strijske ter obrtniške  izdelke   za   široko 
potrošnjo. 

OLO   Sciana,   poverjeništvo   za   financo 
dne 7. novembra 1951. 

Št. 665/1—1951 10700 

Besedilo: Mestna gostinska podjetja, 
Slovenj Gradec. 

Vpiše ee Gostilna >pri Ančki«, ki bo 
ločila pijače in nudila prehrano prehod- 
nim gostom. 

Poslovalnica sOlroškn restavracija*, 
Glavni trg 15 so rrreVnenuie v »Ofkrop- 
črvarnirot. Po-dej bo izdelovala in proda- 
jala razne «taščice im sladoled, prodajala 
mesne izdelke in ločila alkoholne in 
brezalkoholne pijače. 

Za podjetji bodo podpisoval: že regi- 
strirani  pohlaščenei. 
OLO Slovenj Gradec,  pnverj.  za finanre 

dno 15. januarja 1952. 
Št. •/8, 31 '15—1952 946 

* 
256. 

Besedilo:  Čevljarska obrt KLO Bočna. 
Tzbrišejo 6p Basti Jož», Zagožen Ivan, 

Rajter Ivan in Stiglic Frane 1er vpišejo: 

Purnat Ivan, poslovodja gostilno KLO 
Bočua, Strmžek Martin, cevliarski pomoč- 
nik, Kropušek Jože, poslovodja in Slapniik 
lomaž, krojaški pomočnik, ki podpisujejo 
po dva skupai. 

Št,   251—3/52 677 
Besedilo:   Gostilna KLO  Borna. 
Izbrišejo se Zagožen Jakob, Zagožen 

Ivan   in   Sevšek   Anica ter  vpišejo: 
Strmšck Martin, poslovodja, Kropušek 

Jože, poslovodja čevljarsko delavnico 
KLO Bočna, m Slapnik Tomaž, krojaški 
pomočnik. 

H. 254-1/52 678 
Besedilo: Krojaška delavnica KLO 

Bočna. 
Izbrišejo se Zagožen Kan, Battel Jože, 

Rejler Ivan in Stiglic Franc ter vpišejo: 
Purnat Ivan, poslovodja gostilne KLO 

Bočna, Strmšek Martin, čevljai.sKi pomoč- 
nik, Kropušek Jože, poslovodja čevliarske 
obrti KLO Bočna, Slapnik Tomaž, ki pod- 
pisujejo no dva skupaj. 

St. 254/2—52 679 
Besedilo: Krajevna pekarna Rečica o/S. 
Izbriše se  Feldin   Anton   in  vpiše: 
Koiošee  Anlcn, poslovodja. 

St.  286/52 676 

Besedilo: Okrajna apnenica, Šmartno 
o/P. 

Izbrišejo se Köln,k Franjo, Slelîlovniik 
Vika  in Volk Mloš. 

Št. 260—1/52 682 
Besedilo: Okrajno mizarstvo, Šmartno 

o/P. 
Izbrišejo se Sleblovnik Viikn, Kotnik 

Franjo in Volk Miloš. 
Št. 260—2/52 681 

Besedilo: Okrajno remontno ptidjetjp, 
Šmartno  o/P. 

Izbrišejo se Kotnik Franjo, Nera! Franc, 
Hebar  Marjanca  m  StoMovnk   V|ka 

Št.   2G0-3/52 6S0 

Pri  vseh  podje!|ili  se   vpišejo: 
Slokan Franc, mizar, Ažman Jerica, ••- 

meščenka in Antlej Mirko, referent za lo- 
kalno industrijo. 

OLO Šoštanj, poverjeništvo za financo 
dno 17. januarja 1052- 

•¥• 
257. 

Besedilo: Krajevna mesnica. Naznrje. 
Besedilo odslej: Krajevna mesnica in 

klavnica, Nazarje. 
Tosiovni predmet odslej; Nakup in kia- 

'i|e živine, prodaja mesa in mesnih ìziel- 
KOV. 

OLO  Šoštanj,  poverjeništvo  za  finance 
«'ne C. decembra  1951. 

Št. 2198/51 11734 

Besedilo: Šiviljska delavnica KLO Na- 
zarje. 

Podjele je z odločbo KLO Nazarje, šl 
775/51 z dne 23. X. 1951 prešlo v likvida- 
cijo. 

Likv.diitorji so: Hren Maripi, član KLO. 
Hlačim Stanko, tajnsk KLO in Pajk Fra- 
njo, upravnik kina KLO Nazarje. 

Izbriše se Venek Anton. 
ft. 2235/51 12057 

Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje ua 
debelo, Šmartno o/P. 

Izbriše ee Firšt Alojz. 
Podjetje jo z odločbo OLO Šoštanj, po- 

verjeništvo za trgovino ;n preskrbo, št. 
1629/51 z dnev29. X. 1951 prešlo v likvi- 
dacijo. 
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Lik v nlalorii BO: ••••••• Ivan. uslužbe- 
nec, Šlamer Krmijo, knjigovodja, l'ilili 
Darinka in Rudi Mira. pomočnik knjigo- 
vodje. 

Si. 1900/51 12051 
OLO  Šoštanj.   paivcrjcni>tTi>  za   finance 

diip 13. decembra  1901 • 

25S. 
Besedilo: Krajevna trgovina i mešanim 

blagom. Šmartno n/P- 
Besedilo odslej: Veletrgovina z meša- 

nim  blagom, Šmartno  o/l'. 
Izbrišeta so Zvir Rudi in Trnvncr An- 

tonija  ter   vpišeta: 
First  Alojz,   ravnatelj  in  Sabee Stana, 

knjigovodja, oba skupaj. 
OLO   Šoštanj,   poverjeništvo  za  finance 

dne 12. decembra 1951. 
St.  2210/51 12055 

• 
259. 

Besedilo: Veletrgovina z mešanim bla- 
gom. Šmartno o'P. 

VpiCp so Travner Avansi, poslovodja. 
01,0   Šoštanj,  poverjeništvo za  financo 

du«  IS.  (leceml)ra   1951. 
St. 2279/51 12080 

* 
200. 

Besedilo: Okrajna tovarna otroško kon- 
fekcije in uinetnili vezenin, Aitatali] TI 
Okrajna lo»ama gumbo*   Šoštanj, 

I'ri obeli   podjelj.h se izhrišota Rupnik 
Gregor  in   Renda  Ludv'ik ter vpiše 

MerHj lini 1. diieklor 
OLO   Šoštanj,   poierjeništvo  za   finance 

diip   15. dpcpiiibia  1951. 
št. 221 i 51. 2243/51 1207X 

2fil. . 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 

Šoštanj. 
Vpišeta ep «Iranska  obrata:    Slikarska 

n     pleskarska      delavnica,     Izdelovanje 
iiniplnega  kamna   m  cpitiPiitiiih   izdelkov. 

OLO  Šoštanj,   poverjeništvo   za   finauro 
dne li.  ja ninna  1951. 

fit.  2292/51 20S 
• 

2fl2. 
Rpfypdiln:   Okrajna   opekarna,   Kobarid. 
Izbriše se  Zuber Silvo in  vpeše 
1'oilreka  Ivan. direktor, e pooblastili po 

pravil "h   podjetja   in   po  zakonu. N 

OLO   Tolmin,  poverjeništvo   za   finance 
dne 27   decembra  1951. 

št.  X—M/1 SI —11)51 12237 

* 
203. 

Besedilo: »OLIP< Okrajno lesno indu- 
strijsko podjetje, Podmclcc, Tolmin. 

Izbriše se  Kogoj Jcžef  in  vpjš-p 
Zornik   Mirko,   direktor,   s   pooblastil 

po pravilih podjetja in  ;*> zakonu. 
OLO  Tolmin,  jioverjeništvo   za   finance 

dne 13. decembra  1951. 
št. 30/171-51 11 ROD 

• 
204. 

Besedilo: Obrtno podjetje ML0 Tolmin. 
Izbriše se Brašan Krane in vpiše 
Saksida  Rudolf, upravnik, s pooblastili 

po pravilih podjetja. 
0L0 Tolmin, poverjeništvo za finance 

une 10. eeplemhra 1951. 
Št. 30/128—51 Ö329 

205. 
Besedilo: Remontno podjetje M LO Toi- 

min. 
IzbrSe f,e Costantini Eva m vpiše 
Bait   Marija,  inèunovodja, s   pooblastili 

po pravilili   podjetja in  po zakonu. 
OLO   Tolni n.  povcrjenišlvo  za  finance 

dne 29. decembra  1951. 
Št. 30/189-51 258 

Bespdi.o:  Kiiiet"iska posestva OLO Tol- 
min. Slaro scio. 

Vpiše 6e obrat podjetja: Goelihia v Sta- 
lin sein 20. 
OLO  Tolmin,  poverjeništvo  za  ••••-• 

dne 25. df4>mr,ra  1051. 

Izbrisi 
2G0. 

Besedilo:    Savske  elektrarne*-,    Moste, 
p. Žirovnica. 

Ker  se   je   združilo s podjetjem   »Go- 
renjske elektrarne. Kranj'. 
Ministrstvo   za finance  LRS,  Ljubljana 

dne 15. januarja 1952. 
SI. 243 27-1052 583 

207. 
Besed1!«: Okrajno podjetje poljedelskih 

strojev št. Jurij pri Celju. 
Zaradi razglasitve za krajevno podjetje. 
OLO Celje okolica, poverj. za finalirc 

dne 2K. decembra  1951. 
St.  2512/1951 209 

• 
20*. 

Besedilo:   Okrajna   lekarna, Gorica. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO   (iorica,   poverjeništvo   za   finance 
dno Ö. januarja 1952- 

Št. 2020 42G 

209. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

»Menza«, Cerkno. 
Ker se je združilo v novo podjetje. 

št. 3360/X—1951 '     20 

Besedilo: Krajevna klavnica »Mcsuirj« 
v Cerknem. 

Ker se je združilo v novo podjetje- 
Št. 33G1/X-51 27 

OLO   Idrija,   poverjeništvo   za   finance 
dne 28. decembra 1951. 

* 
270. 

Besedilo: Podjetje »Krožna žaga ML0 
Idrija«. 

Ker jo z odločbo št. 11/X—1952 z dne 
2. I. 1952 prešlo v pristojnost Remontnega 
podjolja MLO Idr'ja. 

Št. 11/X—52 147 

Besedilo: Promet s konjsko vprego, 
MLO Idrija. 

Zaradi prehoda v pr'slojnosl Remont- 
nega podjetja MLO Idrija. 

Št.  12/X-1952 14J? 
OLO  Idrija,  poverjeništvo za finance 

duc  2. januarja   1952. 
•¥• 

271. 
Besedilo: Državno trgovsko podjetje 

»Okrajni servise, Krško. 
Zaradi   združitve  z  Okrajnim   magazi- 

nom Krško. 
OLO Krško, poverjeništvo za finance 

dne IG. januarja 1952. 
Št. 22/1-1952. 569 

Besedilo;   Mestna   uprara   hu>,   Dolnja 
Lcudava. 

Kc-i    ie    ustanovljeno   kot   eanv-stojno 
••-djetie. 
OLO   Lendava,   poverjeništvo   za   [inaine 

due   10    lanuarja   1952. 
Št.   23/52—1 3t0 

Besedilo: ••.-•• trgovko podjetje »Ži- 
vila« v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacij. 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 19  decembra 1951. 
Št. Pov 56'240-1051 35 

* 
271. 

Bespd lo:   Okrajno   podjetje  ta   odkup 
poljedelsk h   pridelkov  Maribor okolica. 

Ker se je združilo v drugo podjetje. 
Št. 3428/1—IV—1951 131 

Besedilo; Okrajno podjetje za odkup ži. 
vine,  Maribor   okolu-a   (NJarboi). 

Zarad,  združitve  v novo podjetie. 
Š1. 34-27/1 —IV/1—51 130 

OLO  Maribor okolica,  poverj.  za  llnanco 
dne 30. decembra 1951. 

Beeed.lo: Remontno i>odjctje KLO Folj. 
čane. 

Ker ne posluje več. 
Št,  115/52 278 

Besedilo: Tovarna perila. Slov. Bistrica. 
Ker ne posluje več. 

št. 114/1 -5? 277 
OLO Poljrane, poverjeništvo za fname 

dne 4. januarja 1052. 
• 

270. 
Besed.Io:   Damsko  in  ninško krojaštvo 

KLO Cerknica. 
Zaradi  končane likvidacije. 

OLO Postojna, poverJeiiišMe za finance 
dne 13. decembra  19\I 

Št. 2220/1 

Besedilo:    Mestna   krojaška   rlelarnk«, 
Postojna. 

Ker jo likvidacija zaključena. 
Št. 2263/1 119• 

Besedilo: Mestno podjetje »Kiirivu-pro- 
met«, Postojna. 

Zaradi   končane  likvidacije. 
Št. 2262/1 11970 

OLO Postojna, poverjeništvo za finance 
dne 14. decemb.-* 1951. 

• 
27«. 

Besedilo:  Okrajno  podjetje   »Mesopro- 
mct«. Postojna. 

Zaradi združitve. 
OLO Postojna, poverjeništvo za finance 

dne 19. januarja 195*2. 
St. 349/1—1951 757 

* 
279. 

Besedilo: »Krajevne opekarna«, !3'••••- 
ce. 

Zarni, prenehanja oleata. 
OLO   Ptuj,  poverjcniMro  >a   finance 

tlne 13. novembra 1951. 
&t. 1074/1-51 10958 
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2«(). 
Be«edilo: Mestno trgovsko podjetje. 

Bled. 
Ker je pienehalo poelovati. 

OLO Kadotljka, poverjcuJštvo za finance 
dne 0. januarja 1952. 
Št. XI _ 1700/1—51 540 

• 
asi. 

Besedilo: Mestno gostinsko podjetje, 
Bled. 

Ker je na podlagi odločbe MLO Bled, 
*t. S25/1 z dne 2S. VI. 1951 z dnem VII. 
1951 prenehalo posloval*. 

St.  XI—1699/1—51 540 

Besedilo:     Gostilniško    podjetje    K LO 
Kranjska su»"* 

Ker-je prenehalo poslovati. 
4 XI — ISf-fc/l—51 s«; 

Beeedlo: Otroška restavracija • Radov- 
ljici. 

Ker je prenehalo poslovali. 
Št. XI-503/—51 515 

Besedilo: Krajevno kovaško podjetje, 
Sp. Gorje. / 

Ker ie prenehalo obeloiati. 
Št. XI—1052/1—51 5 U 

OLO Radovljica, poverjeništvo VA  finance 
dne 15. januarja 1952. 

* 
2S2- 

Besedilo: Okraju« obrtniški servis v 
Sežani. 

Zaradi združitve z Okrajnim trgovskim 
podjetjem >Preekrba<, Sežana. 

OLO  Sežana,   poverjenisho  za finaiirn 
dne 16. ianuarja 1952. 

št. IX 73/7 (ill 
* 

2S3. 
Besed.lo:  Ključavničarstvo  K LO Mozir- 

Zaradi  prenehanja  poslovanja. 
OLO Soîtanj, poverjenfšt>o za finauco 

dne 22. decembra 1951. 
At. 2297/51 269 

¥• 
2*4. 

Besedilo:     Okrajna     elektrouiš'alaeija 
Šmartno o/P. 

Zaradi združitve. 
OLO  Šoštanj, •••••••••••  za finance 

dne S. decembra 1951. 
Št. 2117/51 11730 

* 
2S5. 

i-'°«edilo:  Gostinsko podjetje OLO  Tnl- 
rain. 

Ker ni poslovalo. 
OLO Tolmin,  poverjeuižtvo  za finance 

dne 24. novembra 1951. 
St. 36/1(52-51 1142fi 

• 
2*6. 

Beeednlo: Cementni-Udelki, Zagorje (oh 
Savi). 

Zaradi združitve. 
Št. 520/1-1952 7S9 

Besedilo:   Okrajne   apnenice.   Zagorje 
(ob Savi). 

Zaradi združitve. 
Si. 524/1—1952 7»! 

Bae&dilo:   Okrajne   opekarne,   Zagorje 
(ob Savi). 

Zaradi združitve. 
Št. 521/1—1052 787 

OLO Trbovlje, ••••••••••• ïa finance 
dnc 22. januarja  1952. 

Zadružni register 
Pri   vsaki   registraciji   je   sedež   podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali izbrisa pa v datumu 

Vpisi 
51. 

Besedilo: Založba >Kmcčka knjiga*. 
Ljubljana. 

S sklepom izvršnega odbora Republi- 
ške zveze kmetijskih zadrug v Ljubljani 
z dne 7. IX. 1951 je bilo ustanovljeno 
podjetje za nedoločen čas. 

Naloge podjetja so, da izdaja strokovno, 
^oljudno-znansVeno n lepunlovno '"'era- 
turo, ki bo ustrezala potrebam naše vasi, 
priepeva k dvigu kmetijske proizvodnje, 
k utrjevan |U zadružne miselnosti m splo- 
šni  izobrazbi našega  kmeta. 

Podjetje je zadružno m pod upravo Re- 
publiške zveze kmetijskih zadrug LRS v 
Ljubljani. 

I).rektor podjetja, S' ga |>>l»\l|'i 
RZKZ, vodi podjetje v skladu s predpisi 
o dižavnih gospodarsk.h  ">odjeljJi. 

Za podjetje podpisujeta: 
Bernot Ivan e podpisom Brrnot 2"vko, 

diiektor, Bohorireva 8, Hannel Milan, 
knjigovodja, Mahničeva 25 a — oba v 
Ljubljani, ki podpisujeta pe. zakontih 
pooblastilih in pravil.h podjetia. 

Okrožno sortisco v LJubljani 
dne H. januarja 1952 

Zl 15/51 — Zadr Vili 08 I       :ì<W 

Beeedilo: Gradbena zadruga -lanovauj- 
skih hišic dclavrev in nameščencev i o. 
j., Kače. 

Ustanovni zbor je bi| 0. T. 1952. 
Clan, upravnega odbora MI: 

Bahošrk Alojz, šef postaje. Ilare, 'ired- 
sednik; Žgalin .lože, brzojavee, Frani, 
podpredsednik: Pcetružnik Adalbert, pro- 
metnik. Rače, tajnik; Granda Cvetko, 
kovinolivar, .lešenca, blagajnik: Krivec 
Viktor, ključavničar, Plajh Herman, krel- 
nik, Partlič Ivan, miiar in VodDpivec 
Venčeelav, '«trojni pomožni delavec, 
Rače. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9.   januarja   1952. 

Zadr  VI  75 309 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, s© pozi- 
vajo, naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. Po preteku 
rokov bodo sodišča odločila o  predlogih 

IV R 3947/51-3 211 
Knez Alojz, roj. 7. V. 1919, eiii Andreja 

in Nežo rojene Dolinšek, rudar, Bel ovo 
10, KLO Sv. Jedert, eo kol borec NOV od 
oktobra 1944 pogreša. Predlagateljica je 
sestra Knez Marija, Belovo 10. p. Laško, 
priglaeitveni rok: tri mesece p<> tej ob- 
iavi. 

Okrajno sodišče v Celju 
drie 29. decembra 1951. 

IV R 4007 51 552 
Rebec   Danijel,  roj.  13.  XII.  19-20. e,n 

Antona in Uršule rojene Stržiščar, dijak, 

Gorica 27, se kot borec NOV od februarja 
1944 pogreša. Predlagatelj je bral Rebec 
Vinko, ekonom, Gorica 7, p. Celje, ,:>n- 
glas.tveni   rok:   (ri   mesece od   le  objave. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 14. januarja 1952. 

I  R 136/51 285 
Tomažič F raue, roj. 27- IV. 1•2, dela- 

vec, Kremberk 19, se kot vojak nemške 
voj6ke od jeseni 1944 pogreša. Predlaga- 
teljica je tomažič Ivana, Kremberk 19, 
p. Sv. Ana v Slov. goricah, skrbnik Kra- 
ner .lanez, posestnik v Kremherku. Pri 
glasitvenj rok: dva meseca od te nhr<ve. 

Okrajno sodišče v (iornji Radconi 
dno 3.  januarja  1952. 

R 258/51—4 «21 
Poljanec .lernei, ro|. 13. VIII. 1,890. 

Vojsko nad Idrijo 07, hlapec, nazadnje 
v Idr,ji, je odšel leta 1907 v ZDA m se 
od loia 1908 pogreša. 1'redlagalelj i? l'n- 
lianec Anton, gozdni delavec, Vojsko (i7, 
Idrija, skrbnik Gruden .lože, |K)verj«n k 
za delo pri OLO Idrija. Prigbit-i'lveni rok: 
dva intiera •<1 te objave. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 18. ianuarja 1952 

R  292/51 «25 
Vrhovnik Anion, roj 4. T. 1920. dela- 

vec v Vel. Mengšu 15, •• k<,l neinšk vo- 
jak od 28. III. 1941 pogreša. Predlagate- 
ljica ie Vrhovnik Marija, Vel Mengeš 15, 
skrbnik Flajšman Ivan, Mali Mengeš 67. 
Priglasilveni rok: tri mesece od le <>l>- 
|nv e. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne  7. januarja  1952. 

I  R 25/52—5 S32 
šemrov Franc, roj. 25. •. 1916. fin Ma- 

t |e in Frančiške rojene Modle, Kalka va«-, 
p. Kočevje, i" kol boix'c. NOV padel v 
fpopadu pri Loškem potoku dne 1. XI. 
1013. Predlagatelj je ?emrov Malija, Rov- 
lo 6, skrbnik Bol jak Matija, uslužbenec 

•;>• tem sodišču. Priglasilveni rok: Iri 
mesece  od te objave. 

Okrajno sodišče v Kočo»ju 
dne 23. januarja 1952. 

I K 246/51 ' -4191 
Strumbelj Leopold, roj- 25. XI. 1925, 

ein Ivana in Jožele rojene Kainnar, vrt- 
narski vajenec, Ljubljana, Smartineka 143, 
eo od 26. II. 1914 pogreša. Predlagatelji- 
ci je Strumbelj Jožela, Ljubljana, Šmar- 
tinska 143, skrbnik Preeetnik Franc, kro- 
jač. Ljubljana. Šniartin«ka 136. Prigla- 
eitveni rok: dva meseca od te objave. 
I R 232/51 81S9 

_ Svigelj Feliks, roj. 6. II. 1921, sin 
Franca in Frančiške rojene Kregar, uči- 
leljiščnik, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta 
XVII/8, je baje 25. V. 1945 umrl v Da- 
chavu. Predlagateljica jo Novak Franči- 
ška, Ljubljana, Rožna dolina, Cesia 
XVII/8, skrbniiik Prove Stane, Ljubljana, 
Rožna dolina, Cesta XV/lî. Priglaeitvenï 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodiščp v Ljubljani 
dne 14. avgusta 1951 

I R 297/51—4 749 
Vrbinc Anton, roj- 1 11. 1914. sin 

Franca in Ane rojene Drmelj, trgoveki 
pomočnik v Ljubljani, Gradišč« 3, se kftt 
borep NOV pri tankovski <Vti na Dolenj- 
skem od jeseni T913 pogreša. Predlagatelj 
je Vrbinc .lože. Javor 1. p. Dobrunje, 
skrbnik Pezdir Ivan, Ljubljana, Gradišče 
št.  3. 
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I R 267/51—5 748 
Horvat Du «an. roi. 31 VIII. 1022, s-in 

Rudolfa ni Vlile roiene Blatnik- pravnik 
v Ljnbljaii , Val|dM'C\a 15, se kol borer 
krajiške biigade NOV od pimia 1014 
pogreša. Predlagatelj ie Horvat Rudolf. 
Ljubljana, Vodnnkova 162. skrbn.k Mali- 
ja n Ferdinand, Liubiiana, Valjavčeva 15. 

Priglasitveni rok 7a oba nogrešana je: 
dva meseca od te obja\e. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 2.  januarja  1052 

I R 321/51 8062 
Bergan! Ludovik, roj. 14. VIII. 1906, 

ein Janeza jn Marije rojene Zlebnik, Se- 
tt čJra 4, je bil 9. III. 1012 od gestapa 
aretiran in se od aprila 1042 pogreša. 
Predlagatelj je Bergant Justifia, Seničica 
4, Medvode, ekrbnik Tranipuš Ivana, Se- 
ničica 3. Priglasitveni rak: d\a meseca od 
to objave. 

Okrajno sodišče Ljubljana okolica 
dne 7. a\ gnsta 1951. 

I'R 320/51 12245 
Živko Jožef, roj. 2. II. 1926, ein Jako- 

ba m Než» rojene Aboj, djak, Dobrovci, 
Maribor «"kolica, se kot ranjeni borer, 
NOV od leta 1944, ko je umrl v bolnišni- 
ci v Ormožu, pogreša. Predlagatelj -ie oče 
2••• Jakob, Dobrovci SS, r>. Slivnica pri 
Mai 'boru, skrbnik Tušek Bogdan, Do- 
brovci 93. Priglasita eni rok: tri mesece 
od fe  objave. 

Okrajno   sodišče-   Mar'lior.  okolica 
dne 24. decembra 1951. 

I  R 202/51-5 362 
Novak Franc, roj. 15. VIII. 1896, K.i- 

štanovei 23, s m Ivana in Terezije roiene 
Novak, ie bil mobiliziran pomladi 1915 v 
Szombatliely, odkoder jô bil poslan na 
vzhodno bojišče in se od tedaj pogreša. 
Predlagateljica jo svakinja Novale Fran- 
čiška, Kuštanovc; 23, ekrbnjk Oče]; Ale. 
keander, Ki'šfanovn 37. Priglasitveni rok: 
tri mesece od te objave. 

Okrajno   Mulj.šrn  v  Murski   Soboti 
dne 3.   januarja   1952. 

I R 9«'51-5 437 
Jerele .lo>.e, roj. 30. VII 1925, ein Al- 

bina in Agaie rojeno Krčel, Praproče 17, 
p. St. Jernej na Dol., je bil ko>t borec 
NOV od eksplozije granale prj Rakeku 
dne 10. V. 1015 ubit. Predlagateljica je 
mati Jerele Agata, gospodinja v Dol. Mo. 
krem polju 17, p. St. Jernej, priglasitveni 
rok:  dva  meseca od le objave 

Okrajno sodišče v Norem mestu 
dne 9.  januarja 1952. 

R 352/51—4 5108 
Svelec Jože. roj. 4. II. 1926, «in Rudol- 

fa in Marije rojene Srot'Ê. kmečki dela- 
vec v Farni vasi 62, p. Prevalje, je po 
pričevaiuu soborcev padel pri partizanih 
jeleni 1944. Predlagateljica je mati Sve- 
tec Mari in. Farna vas 62. p. Prevnlje, 
skrhn'ìk Sin radi Ferdinand, uslužbenec 
pri tem sodisfai. PriglaeMveni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodile, v Slovenjem Gradcu 
dne 18. maja 1952. 

R 270/51-3 ^791 
Ta vzel Kerd.nand, roj- 22. V. 1910. s:; 

Tavzel Katarine. to\arniški delavec, Tol- 
Pti vrh 1. p. Gušianj, se kot ini Tiiiranec 
v Dicbawi cd 13 11. 1945 pocrka. Pred. 
lagateljicn je žena Tavzel Marija, Tol.'li 
vrh  1,  p.  (iuštanj, ekrbnik  *>govn k  F- 

li;>, zemljiškoknjižni referent un trm *•'->- 
dišču.   Pr glas'henj   roi:   évi   meseca   od 
ta objave. 

Okrajno »odisi« v Slovc)i;»iii  (iridili 
•me 31   avgufrta  I%1. 

li 1003/50—4 10272 
Krumpaènik Stanislav, roj. 9. XI- 1919, 

t«i Martina .n Barbare rojene Melanšek. 
Podplaoi.ua 21, p Ljubno ob Savinji, na- 
zadnje na delu v Železni Kapli, je junija 
1943 odšel k partizanom v koroški odred, 
nato pa preko Save pri Litiji mi Dolenj- 
sko. Od tedaj se pogreša. Predlagatelj je 
oče Krumpačnik Martin, Podplanma 21. 
•>. Ljubno ob Savinji, skrbnik Volaucnik 
Anton, uradnik pri tem sodišču. Prgla- 
silveni  rok:  do 1.  V. 1952- 

Okrajno sodiščo v Šoštanju 
dne 6.  februaria  1052. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče ii| znano, 
na njihovo nevarnost in stroške, dokler 
se Mini ne zglasijo ali ne imenujejo po- 

oblaščence 
G 404/59 908 

Tožba za razvezo zakona: 
Gerlica Jožefa, kuharica na državnem 

•>oeesUu v Kočevju 111, proti Gerlira 
Jožetu, delavcu, sedaj neznanega bivali- 
šča. Razprava bo 18. III. 1952 ob 10. ur; 
pri tem sodišču, soba št. 29. Skrbnik je 
Stoici Jože, uslužbenec OLO v Radgoni. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
dne 31. decembra 1951. 

G 80'51—3 507 
Tožba zaradi vknjižbe lastninsko pravi- 

ce: 
Kljun Jceip, kmet, Misliče 20, zoper tože. 

no stranko, ležečo zapuščino po pok. Kljunu 
Josipu, kmetu iz Mislič 20, zastopano po 
zakon'lih dedičih vdov; Kljun Marjeti ter 
otroch Francu, Alojzu, Blaževič Mariji in 
Lipoid Antoniji, V6i iz Mislič, in Kljunu 
Rudolfu, sedaj neznanega bivališča, zaradi 
^polnitve izročilne pogodbe in izstavil ve 
pceadnega pisma za vknjižbo ^lastninske 
pravice pri nepremičninah vi. št. 112, 80: 
100 k- o. Misliče, vi. št. 202 k. o. Barka in 
vi. št. 70 k. o. Vareje. Razprava bo 5. III. 
1952 ob 8.30 uri pri tem sodšču, v sobi 
št. H. Skrbnik je Benrač Mirko, uslužbe- 
nec pri tem sodišču. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 12- januarja 1952. 

Amortizacije 
Uvede *e postopanje za amortizacijo 
rrednotnic, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotmeo in ekle 

za neveljavne 
II R  124/51 483 

Kramer Ema, rojena Unger, vdova po 
poštnem ravnatelju v Mariboru, Vrbaneka 
31, prosi za amortizacijo izgubljene zava- 
rovalne police Ljudske samopomoči v Ma- 
riboru z dne 8. XII. 1927, št. VH-15, 
sklenitelj zavarovanja Unger Ema, korert- 
n'k zawirovanja Unger Maililda, učiteljica 
v  Rušah. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 10. januarja 1952 

Oklic dedičem 
naj T dauern roku priglasijo sodišču svo- 
je dedne pravice nI» imenujejo poobla- 
šfenra. ker jih bo sicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeli de- 
leži pa bodo izročeni državi oziroma jih 
ho za dediče, ki  so znani, a  neznanega 

bivališča,   hranil   skrbstveni   organ 
O 305/51-14 5.47 

Ješe  Mar ja  rojena  2umer,  posestn ta, 
Jama 25, je umrla 21. III. 1951, zapuetiv- 
ši  naredbo poslednje volje. Njena sinova 
Ješe Valentin in Jakob 6e pogrešata. Pri- 
elaeilvem rek: šest mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 12. januarja 1952. 

Razne objav e 
St. 77/52 •• 

Razpis 
Rektorat univerze v Ljubljani razp suje 

mesto izrednega profesorja in univerzi- 
tetnega predavatelja na filozofski fakulteti 
za predme! : 

zgodovina slovenskega slovet va, 
slarooerkvenoslovansikj jezru n književ- 

nost. 
Interesenti naj vložijo prošnje 6 potreb- 

nimi prilogami na Rektorat univerze v 
Liubljani v 14 dneh od dneva t? ob- 
jave. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
Dr. G. Kušej 1. r. 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj v danem roku priglasijo terjatve ozi- 
roma poravnajo svoje obveznosti do pod- 
jetij v likvidaciji,  sicer  se bodo dolgovi 

sodno   izterjali 
sso 

Kmetijska zadruga v Benediktu poziva 
vse upnjke in dolžnike, da zaradi ure- 
dive poslovanja v letu 1951 in zaradi do- 
ločitve zaključnega računa za leto 1951 
priglasijo svoje terjatve in obveznosti do 
zadruge pred 31. XII. 1951. Priglasilveni 
rok: do 20. II. 1952. 

Kmetijska zadrugat Benedikt 
fet.   6571952 803 

Z odločbo OLO Celje okolica. Celje, št. 
41/51 z dne 14. I. 1952 ie odrejena likvi- 
dacija Okrajnega magazina Celje okolica, 
Celje in postavljena likvidacijska komi- 
sija. Priglasitveni rok: 30 dni od te. ob- 
jave. 

Likvidacijska komisija 

St. 13/52 761 
Na podlagi sklepa upravnega odbora 

Združenja drž. gostinskih podjetij Gor ca 
z dne 7. XII. 1951 je prešlo združenje 
kot trgovsko podjetje z dnem 31. XII. 
195J v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 
15. II. 1952. 

Likvidator 

St. 38/52 833 
Krajevna gostilna Bukovica OLO Gorica 

je prešla 3. XII. 1951 v likvidacijo. Pri. 
glasitveni rok: 15 dni po fej objavi. 

Likvidator 
1245 

Krajevna    gostilna   Kostanjevica   je   • 
dnem 1. VI. 1951 prešla v zakup. Prigla- 
sitveni rok: 10 dni po tej objavi 

KLO Kostanjevica 
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St. 208/4—52 t302 
Na podlagi odločbe Sveta VLRS za 

presveto in kulturo z dne 30. I.' 1932 pre- 
ide državno gospodarsko podjetje xServis 
vzgojnih ustanov« pri Svetu vlade LRS 
za prosveto in kulturo v Ljubljani v li- 
kvidacijo. Prglasitveni rok: do 29. II. 
1952. 

Likvidacijska komisija 
St. 1/52 926 

Obnovitvena zadruga Razbor, p. Loka 
pri Zidanem mostu je prešla 13. I. 1952 
v likv.dacijo. Pr glaeitveni rok: 10 dni po 
tej objavi. 

Likvidacijski odbor 
St. 31—5/52 627 

Krajevna opekarna Sodna vas ie pre- 
šla na podlag; odločbe KLO št. 971/51 z 
dne 12. XII. 1951 v likvidacijo. Prgla- 
glaeitveni  rok: do 29.  II-  1952. 

KLO Sodna vas 
St. 11/5/II—1932 1201 

Delavsko-uslužbenska restavracija >AR- 
DEL<, Celovška cesta 41, Ljubljana, ;e 
prešla na podlaci odredbe Vojne pošte 
2624, Ljubljana dne 1. II. 1932 v likvida- 
cijo. Prigîasilveni rok: do 25. II. 1952. 

Li'kvidac'jska komisija 
1168 

Z odločbo OLO Ljubljana okolica je 
•prešlo Okrajno trgovsko podjetje za oskr- 
bovanje lokalnega gospodarstva in obrti 
Ljubljana okolica, Cankarjevo nabrežje 
19 z dnem 1. 11. 1932 v likvidacijo. Pr- 
sitveni  rok:  do 29.     II. 1952. 

Likvidatorja 
Št. 1081/1932 852 

Z odločbo KLO Miren sta prešli pod: 
jelj : Krajevna gostilna, Miren • Krajev- 
no krojaško podjetje. Miren z dnem 30. 
in 31. IX. 1951 v likvidacijo. Priglaetven. 
rok: en mesec po tej objavi. 

Likvidator 
802 

Okrajna ekonomija Teharje ie z odločbo 
OLO Celje okolica, št. 191/1-52 z dne 17. 
I. 1952 prešla v likvidac.jo. Za likvida- 
cijsko kom'sijo podpisujejo: Cene Benja- 
mn, Tratnik Stanko in Bornšek Make. 
Priglaeifveni rok: 15 dni od te objave- 

Likvidacjska komisija 
931 

Z odločbo  OLO  Trebnje  z dne 21. I. 
1952, 202/1 je Dijaški internat v Mokro- 
nogu dne 25. I   1952 pmšel v 1 kvidacijo. 
Priglasitveni rok: do 15. II. 1932. 

Likvidator 

Izgubljene listine 
p r e klicaj ejo 

Abhia Jakob, Ljubljana,, osebno izkaz- 
nico, rep. št. 13097, ser. št. 0517407. iz- 
dano v Trebnjem. 1238 

Aurcdnik Ivanka, Maribor, Studenci, 
Leningrajska 30, delovno knjižico, izdano 
v Mariboru. 103S 

Antolif Marija, Zamene, p. Polenšak, 
roj. 18. II. 1893, osebno izkaznico, ser. 
št. 02267311, reg. št. 24001. 884 

Bandelj Filip, Dobo 1, p. Kostanjevica 
na Krki, roj. I. 1920, sindikalno izkazni- 
co št. 1972900, izdano v Tržiču. 885 

Batic Vida, Kranj. Golniška 24, osebno 
Izkaznico. 1139 

Bedrač Ana, Pekre 164 pri Mariboru, 
œebno izkaznico, reg. št. 39964, ser- št. 
0843658, izdano v Mariboru 1. 1931.    1039 

Bclak Pavla, Tovarna verig. Lesce, 
osebno izkaznico, ser. št. 0S12855, reg. št. 
21945, na ime Belak Alberta Pavla, na- 
meščenka. roj. 26. VI. 1920. Grabovci, 
Ruma, stanujoča Bled, Zagorico 14.    1007 

Bcljan Mihael, Ljubljana, Zabjak 3, 
vojaško kniižjco, jzdano od vojaškega od- 
seka v Kočevju. 1188 

Bernik Jelka, Ljubljana, osebno .zkazni- 
co, reg. št. 88886, ser. št. 0111196, zda- 
no 1.  1931   v Ljubljani. 1236 

Bizjak Milena, Maribor, Heroja Brač.ča 
8, osebno ••••••••, reg. št. 7710, eer- št. 
3920, -zdano   v  Mariboru  28   II.   1951. 

1037 
Bogatin Jakob, Maribor, Studene, Lm- 

buška 51, osebno izkaznico, reg. št. 42926, 
ser. št. 40744, izdano v Mariboru 1. 1931. 

•      1035 
Bohinc Ivan, Kamna gor ca 8, orožni 

list, reg. št. 307 in osebno izkazneo, rog. 
št. 8036, eer. št. 0808739, izdano v Radov- 
l|ici. 1010 

Bodnar Silvester, Maribor. Vinarje 13, 
osebno izkaznico, reg. št. 44978, 6er. št. 
47164,   izdano  v  Mariboru  14.  III.  1951- 

1028 
Borisa*Ijević (Jovo) Vukašin, elar. vod- 

n k II. razreda, VP št. 6173, Celje, odli- 
kovanje za hrabrost, izdano z odločbo 
štaba XXIII. udarne divizije, št. 4 z dne 
17.  V.  1945. 12147 

Bostič Anica, Podutik 1, osebno m sin- 
dikalno  izkaznico,  izdano  v  Ljubljan . 

1030 
Brajdič Miha, St. Peter pri Novem me- 

stu, osebno izkaznico, ser. št. 0321515- 
1091 

Brcčko Ivan. Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0731807. reg. št. 18197, iz- 
dano v Trbovljah. 1140 

Brezovar Neža, Konjš ca 24, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F-0166124, reg. št. 7720, 
izdano v Polšniliu. 899 

Burja Josipina, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico in knjižico za kolo, izdano v Ljub- 
ljan . 1017 

Cergol Jože, Ljubljana, izkaznico e tre- 
mi taloni, izdano v Ljubljani. 1086 

Clcnšck Franc, Potoška vas 17, Zagorje 
ob Sav, roj. 12. VI. 1909, osebno izkaz- 
nico, ser. št. F-0730197, reg. št. 16887, iz- 
dano v Trbovljah. 887 

Ceh Olga, Ljubljana, spričevalo II. raz- 
reda ženske gimnazije za šolsko leto 
1944/45, izdano v Ljubljani. 1058 

Cepin Albin, Sedem 21, p. Senovo, oseb- 
no izkaznico, ser. .št. 0392769, reg. šl. 
48459, izdano v Krškem. 883 

Cornel Ana, Vučja vas, p. Križevci pri 
Ljutomeru, osebno izkaznico, ser. št. E- 
0231723, reg. št. 7413, izdano 17- I. 1951 v 
Ljutomeru. 162 

••• Jakob, Srednja vas 30, p. Lavrica, 
osebno  izkaznico, izdano v  Ljubljani. 

897 
Dirnbek Terezija, Rajhenburg, roj. 14. 

VII. 1915, osebno izkaznico, reg. št. 15498, 
ser. št. 0393808, izdano v Krškem in vo- 
jaško potno objavo št. 00636 in 00637. 

1013 
Drago Ivan, Grahovo ob Bači 36, oseb- 

no izkaznico, reg. št. 2040, ser. št. G- 
0254750 in režijsko karto JD2. 633 

Druzovič Janez, Drbetinci 13, p. Vito- 
marci, roj. 12. VIII. 1893, osebno izkaz- 
nico, izdano v Ptuju. (535 

Durcik Bugdana, roj- 12. II. 1926, Tem- 
nica 50, Komen, osebno izkaznico, ser. št. 
0286635, reg. št. 18120. 830 

Ensa Rajhard. Tržič, Dol nska resta, ba- 
uka 2, osebno izkaznico, ser. št. 0136351, 
reg. št 1640, izdano pr; OLO K ran i oko- 
lica. 1217 

Fiere Franc, p Zagorje ob Savi, roj. 1. 
X. 1924, osebno izkaznico, ser. št. F— 
0734514, reg. št. 1204, izdano 29. II. 1951 
v Trbovljah. 161 

Florjančič Ivanka, Trzin, c*el>no izkaz- 
nico, reg. št. 5072. ser. šl. 0151982, izdano 
v Trziau. 935 

FIorjanč;č Rozina, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 86781/51, ser. št. F— 
0109094, izdano v Ljubljani 0G0 

Furlan Jure, L|ul>ljana, osobno ukaz- 
meo, reg. št. 97179/51, ser. št. 0119489, 
izaano v Ljubljani. 1060 

Gabrovšck Franc, Gcdovič, Crni vrh, 
ro!. 20. X. 1906, delovno knjižico.      1242 

Gabre Marija, Bolehneč n 11, p. Videm 
ob Sčavnic. roj- 27. VII. 1891, osebno 
izkaznico, ser. št. F—02353880, reg šl. 
11579. . 719 

Gajič Marija, Ljubljana, osebno izkazni- 
co, reg. št- 9956, eer. šl. 0171826, izdano 
v Ljubljani. 931 

Gaio Ivan, Maribor, Gregorčičeva 29, 
osebno izkaznico št. 2399, izdano v Gor. 
Radgoni 1. 1934 1024 

Gantar Jože, Žiri, osebno izkaznico št. 
14218, izdano pri OLO Kranj okolica 

1150 
Glavna direkcija za strojegradnjo, 

Ljubljana, Zupančičeva 3, evid. tablico 
osebnega avtomobila »Chevrolet« št. S— 
252, 1239 

Golob Angela, Radohova vas, p. St l'e. 
1er na Krasu, osPbno izkaznico, reg. št- 
7780, ser. št. 0618090, izdano v Postojni 
I.   1951. 846 

Golob Marija, Moškanjci 37, Ptuj, roj- 
6. VI. 1896, osebno izkaznico, reg št. 
26490, ser. št. F—0269800. izdano 14. III. 
1951  v Ptuju. 1101 

Gortčan Ivan, Črnuče, osobno izkaznico, 
ser. št. F—0134991, reg.'št. 15193. izda- 
no pri OLO Ljubljana okolica. 1240 

Gornik Janez. Ljubljana, delovno knji- 
žico, izdano lota 1947 pri podjetju rPe- 
skolottK, Brusnice. 1112 

Grafan Matija, Ljubljana, Jeranova 14. 
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani. 

1062 

Gradišnik Ivan. Slovenj Gradec, £okka 
4, roj. 20. IX. 1923, šofersko izkaznico II. 
razreda št. 14.ï3 o tremi taloni za avto- 
mobile nosilnosti do 5 ton, izdano v Ma- 
riboru. 954 

Grum Dušan, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. št- 900, ser. št. 0309212, izdano 
v Novem mestu. 906 

Gvozdanič Pavao, Ljubljana, knjižico o 
predvojaški vzgoji, izdano leta 1949 v 
Sisku. 1110 

Hafner Valentin, Rinkelj 7, p. Skofia 
Laka, osebno izkaznico in knjižico za koio 
izdano v Školji Loki. 896 

Ilare Alojzij, Maribor, Praprotmkova 16. 
osebno izkaznico, rog. št. 30091, ser. št. 
0028840, izdano v Maribora 17. I- 1951, 
in prometno knjižico za kolo, št. okvira 
89826, evid. tablica št. S—16—7270.   1040 
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Hiti Marija. Pleševicn 59, p. Bre70V en, 
osebno izkaznico, eer. št. K-Ol 44253, rvx. 
št 35343, ,n sindikalno akiznico, izdano 
od   KLO  Pr-dpeč. 1014 

Hočevar Franc, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, vojaško in sindikalno knjižico, iz- 
dano v Ljubi ian . JOül 

HrženjaJ; Marijan, Ljubljana, spričevalo 
J V. razreda osnovne šole za šolsko •• 
1037/38, izdano v Polju, Ljubljana.     1184 

Hrasti Anton, Breg 14, Kranj, osebno 
izkaznico, izdano pri OLO Kranj okolica. 

900 
Hvasti Janez, Kranj, evid. tabi ci št. 

^382 osebnega avtomobila znamke sOpel- 
SupeK 11S2 

Janežič Marija, Pristava 29, Mengeš, 
osebno izkaznico, reg. Ji. 3923, ser. si. 
0450235,  izdano v Kamniku. 12-15 

J arm Francka, Vojna pošta 6748—5, Je- 
senice, delovno knj.žioo •-t. 1152, reg. št. 
2807871, izdano 21. IV. 11)51 na Jesen,cab. 

11221 
Janibrovif Branko, Ljubljana, osebno iz- 

kazn co, reg. št. 31273, eer. št. 0409585, 
izdano  v Krškem. •• 

Janša Animi, et. Vid, Ljubljana, osebno 
izkaznico, smd.kalno in vojaško knjižico, 
izdano pri OLO Ljubljana o'kol.ca.     1151 

Jazbec Karel, krnel, Sv. Peter ?od Sv. 
gorami 50, ose t ino izkaznico, reg. št. 8212, 
ser. št. 0373522. 517 

Janžekovic Terezija, roj. 1005, Pristava, 
Fiai j,   osebno  izkaznico, izdano v  Ptuju. 

808 
Jchart Antonija, Sv. Jeder! 2, p- Dravo- 

grad, roj. 8. V. 1882, osebno izkaznico, 
ser. št. 0275201, reg. št. 10491, izdano v 
Slov.   Gradcu. ' 930 

Jerlna Marija, Dolenji Logatec 123, 
osebno izkaznico, izdano v Dol. Logatcu. 

1015 
Juric Stefan, Pleterje 40, Sv. Lovrenc 

na Drav. polju, roj. 8. VIII. 1899, osebno 
izkazu'co. reg. št. 29556, ser. št. 0283793, 
izdano 19. I.  1951. _ 911 

Kanduti Jožefa, Smiklavž, p. Slovenj 
Gradec, roj. 1, 1930, osebno -zkaznico, 
ser. št. 0307289,  reg. št. 28579. 1130 

Kanmikar Marija-Majda, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. it. 21434/51, ser. št. 
0043744, izdano v Ljubljani. 1186 

Kasesnik Milan, Ljubljana, Poljanski 
nasip 40, vojaško knjižico, izdano cd vo- 
jaškega odseka, Ljubljana. • 1237 

Kauèiê Marija, Breg 26, Stara cerkev 
pri Kočevju, osebno izkaznico, eér. št. 
0548960, reg. št. 2656, in izkaznico za kolo 
S-81504, tovarniška št. 1109873. 1204 

Kavaä Vinko. Odranci 291, Lendava, 
roj. 12. V. 1932, osebno izkaznico, ser. 
št. G-0241255, reg. št. 16945, izdano v Dol. 
Lendavi. 10184 

Kcltiič Elizabeta, Sv. Peter pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg. st. 2484, ser. 
št.  0582311,   izdano  v  Mariboru 1.  1951. 

1033 
Kolar Ivan, škofja Loka, osebno izkaz- 

nico, reg. št. 31904, ser. št. 0211414, iz- 
dano 24. I. 1951 pri OLO Kranj okolica. 

1149 
Konfurat Xafalo (Božo), Ljubljana, de- 

lovno knjižico, izdano v civilni bolnei. 
Reka. 1059 

Kopina Albin, Smecice 1, p. Krško, 
osebno izkaznico, ser. št. 0393427, rcg. št. 
15117. 9455 

liorat Štefan, posesln k. Gorice št. 37, 
p   Dravograd, osebno izkaznico št. 10295. 

300 
Korošec Albert, Zbeloveka gora, p. Loče 

nri Poljranah, osebno izkaznico, reg. št. 
Î03-10, ser. št. 0772000, izdano v Polja- 
nah. 907 

Korošec Ivanka, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0096991), reg. št. 76686/51. 
izdano v Ljubljani. 1147 

Kosi Iva, Ljubljana, osebno izikaz-nico, 
reg. št. 2452/30, ser. št. 0024762, -zdano 
v Ljubljani. 1213 

Kralj Marija, Kone 8, KLO Podgrad, 
osebno izkaznico, ser. št. 0338388.       1244 

Krccenbaher Jakob, drž. upokojenec, 
Ljutomer, osebno izkaznico, reg. št. 16412, 
ser. št. P-0240722, izdano 5. XII. 1931 pri 
OLO Ljutomer. 693 

Krek Anton, Govejek 4, osebno izkaz- 
nico, ser. št. F-0133470, reg. št. 13473, 
in orouii lei, reg. št. 263 za leto 1951, 
izdano v Ljubljani. 934 

Kržišnik J°že, trg. pomočnik, Trbovlje, 
Retje 387, osebno izkaznico, reg. žt. C949, 
t-cr. št. 0720239, izdano v Trbovljah, sin- 
dikalno člansko izkaznico, zvezna št. 
11098352, št. članske karte 2958113, izda- 
no v Ljubljani. 855 

Ksela L'nka, Maribor, Prešernova 11, 
vojaško knjižico št. 665866, izdano od II. 
divizije KNOJ-a. korpusa NOJ, ootrd'lo o 
demobilizaciji  1946. 1021 

Kumar Alma, rojena Colja, Cerovo 24, 
p. Kojsko, osebno izkaznico. 1100 

liurnik Anton, Maribor, Studenci. SokoL 
eka 12, osebno izkaznico, reg. št. 14130, 
ser- št. 0071140, izdano v Mariboru 3. I. 
1951, m vojaško knjižico, izdano v Saraje- 
vu 28. XI. 1950. '   1041 

Leben Ivanka, Sp. Lokovec 22, p. Ceno- 
ven, roj. 3. VIII. 1913, osebno izkaznico, 
ser. št. 315227, reg. St. 9156, izdano v Go- 
rici. 509 

Lešnik Bogomir, St. Janž pri Velenju, 
osebno izkaznico, ser. št. 0788869, reg. 
136042/1390, št. okvira 136042•590, reg. 
št. S-1064. 1020 

»Letov«, letakka tovarna, Ljubljana, 
knjižico za poltovómi avtomobil >Meree- 
d es- Daimler-Benz« 170 V, št. šasije 
136042/1590. št. okvira 136042/1590, reg. 
St. S—1064. 1020 

Levar Antonija, Kožarje, Podsmreka, 
osebno izkaznico št. 0144Ì3S, izdano pri 
OLO Ljubljana okolica. 1148 

Likar Cvetko, Dol. Predmeja 100, p. 
AjdovSčna, osebno izkaznico, •••. St. G- 
0307875, reg. št. 43109, izdano v Gorici. 

772 
LorcnïiP Marija, Maribor, Heroja Bra- 

čiča 17, osebno izkaznico, reg. st. 33816, 
ser. št. 0035847, izdano v Mariboru 25. 
I. 1051. 1027 

Ltibcc Jože, roj. 31. I. 1907, Hraetnik- 
Log, samsiki dom, osebno izkaznico ser. 
št. F-07443S1, reg. št. 31.071, izdano v 
Trbovljah. 1012 

Mnrrhlotti Viktor, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. st. 13859/51, ser. št. F— 
0036169, sindikalno knjižico in izkaznico 
o prvem naboru, izdano v Ljubljan'. 

1145 
Marini? Stefan, Pogled 3, p. Apače, 

osebno izkaznico za obmejni pas, reg. St. 
G148, izdano 12. II. 1931. 12065 

Markovif Franc, Ljubljana, Grajska pla- 
nota, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani. 

1063 
Matjašič Otmar, Maribor, Engelsova 92, 

spričevalo o opravljenem strokovnem st.ro- 
jevodfekem izpitu, izdano od Direkcije dr- 
ža-vmb železnic v Ljubljani dne 28. IX. 
1951, št. H/la—1834-8/51. 1208 

Mavser Jožefa, Lan išče 18, Škofljica, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0158987, reg. 
St. 32977, izdano pri OLO Ljubljana •••^ 
lica. 1243 

Medžitnuree Jelka, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, izdano v Ljubljani. 932 

Mcznarič Helena, Maribor, St. Ujska 39, 
osebno izkaznico, reg, št. 956, eer. št. 
0225266, izdano pri Sv. M'klavžu pri Or- 
možu I  1950. 1036 

Mikec Ivan, Rudnik 16, osebno izkazni- 
co, izdano v Ljubljani. 1114 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo, 
Ljubljana, prometno knjižico St. 384 za 
vozilo znamke BMW, izdano v Ljubljani. 

1214 
Milovanovič (Spiro) Zitko, etar. vodnik 

II. razreda, VP št. 0173, Celje, odlikova- 
nje za hrabrost, .zdano z odločbo štaba 
XXIII. udarne divizije, št. 169—170 z 
dne 29. IV. 1945. 12140 

Mišmaš Alojz, Jesenice, Kadrovski dum, 
Obrtniška ulica, osebno izkaznico, reg. št. 
90709, ser. St. 0113041. izdano 1951 pri 
OLO Ljubljana okolica. 69G 

Mišvelj Frančiška, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, izdano v Ljubljani. 11•1 

Mlakar Štefanija, Ljubljana, osebno iz. 
kaznico, izdano v Ljubljani. 959 

Oblak Janka, Skofja Loka, dijaško me- 
sečno železniško karto št. 64, izdam» v 
Škof ji Loki. 1087 

Ofentavšck Ivan, 2iče 33, p. Loče pri 
Poljčanah,  delovno  knjii.co   št.   1439537. 

840 
Ograjšek Vinko, Ljubljana, osebno iz- 

kaznico, reg. št. 33148/51, ser. St. F— 
0055458, in delovno knjižico, izdano L 
1950 v Ljubljani. 1107 

Okrajno »vtopodjetjo >OKAP«. (ior ca, 
prijavo za carinjenje št. 185, izdano 21. 
IX. 1951 pri carin&kem odseku Rožna do. 
lina, Gorica, in dovoljenje za promet pre. 
ko meje St. 1229/24. IX. 1951 za vozilo 
e št. S.5G12. 097 

Osredkar Marija, Pirniče 17, osebno z- 
kaznico, reg. št. 25886, ser. SI. F.0129190, 
izdano pri OLO Ljubljana okolica.     957 

PavČif Pavel, Ljubljana, osebno izkaz, 
nico, ser. št. F-0036146, reg. št. 13836/51, 
izdano v Ljubljani. 1018 

Pavlin Marjan, Kromberk 87, Nova Go. 
rica, roj. 9. VII. 1922 v Trstu, oeebao iz. 
kaznico. 629 

Favlovfie Vinko, Dražica 19. p. Borov, 
niča, osebno izkaznico, 6er. št. 0253•, 
reg. St. 1181, izdano v Tolminu.       1181 

Pele Silva, Ljubljana, osebno izkaznico, 
reg. št. 21359/51, ser. St. F-0O436C9, izda- 
no v Ljubljani. 1234 

Petrič Frančiška, Raholče 7, p. Luko- 
vica, osebno izkaznico, ser. St. 0464164, 
reg. št. 18254, izdano v Kamniku.      1180 

Pire Edvard, Ljubljana, šolsko spriče- 
valo državne trgovske šole za leto 1914'ID, 
izdano v Ljubljani. 905 

Plahuta Anton, Zabukovica 122, p. IV,- 
rovče. delovno knjižico, izdano pri OLO 
Celje okolica. SS3 
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Plut Auton, Mladica 3, p. Semič, osebno 
izkaznico, ©er. št. 0493840, reg. št. 10G30. 

891 
Podgoršek Ivan, Ptuj, Draženci 33a, 

osebno izkaznico, ser. št 02 485.'7 reg. 
žt. 6204. izdani 5. II. 1952 v Ptuju.   894 

Potočnjek Urila, Manbor, Part.zaueka 
65, osebno izkaznico, reg. st 25381. •••. 
ät.  -21116,  izdano  v  Maribor-1  5.  I.   ,951. 

1034 

Prek Franc. Trbovlje, Loks 38L osel-no 
izkaznico, ser.  it   F-0713612. reg. št. 302. 

770 
Pucko Matilda. Ključarovci 21, p. Sv. 

Tomaž pri Ormožu, osebno izkaznico, ser. 
»t. F.0237934, reg. St. 13024, izdano 8. II. 
1951 v Ljutomeru. 634 

Pukši? Elizabeta, Središče ob Dr.tvi, 
osebno izkazn.co, reg. it. 18344. ser. it. 
«280354, izdano 7. XII. 1951. 928 

Ravnikar Ludvik. Jesenice na Gor, 
Gregorčičeva H. osebno izkaznico, eer. št. 
G.0349325, reg. it. 4613, izdano na .IMP- 
nicah. 1203 

Razpotnik Ivan, Mar.bor, Krekova 5, 
osebno izkazn.co. reg. St 3450, ser. il. 
000-2064, izdano v Mariboru 21. XII. 1'ffl. 

UV.U 
Kecek Ema, roj. 13 VII. 1927, Dol. 

Slaveči 120, osebno izkaznico, teg. it. 23. 
•47, ser. št. Q.01052Ó7, izdano v Murski 
Soboti. .-97 

Režonja Štefan, Dol. Lendava, osebno 
Izkaznico za obmejni pas, eer. št. O — 
228687, reg. št. 5977. izdano v Dol. Len- 
davi. 7002 

Robnik Hedvika, Črna, osebno izkaznico 
it. 0265125, izdano v Slovenjem Gradcu- 

881 
Kujko Jožela. Maribor, Tkalski prehod, 

osebno izkaznico, reg. št. 551, ser. it. 
2561, izdano v Mariboru 1   XII. 1950. 

1030 
Samsa Ivan. Mali log 46. Loški potok, 

osebno izkaznico št. 7683. eer. št. 0553993. 
1183 

Semenarna za Slovenijo v Ljubljani, 
prometno knjižico, tc-v. avtomobila znam- 
ke ^Ford BB« iprej Isel Kmetijske oskrbe 
Ljutomer), evid. št. S—6299. 773 

Seneko?ić Lovrenc, Dražen vrh. Sv. 
Ana v Slov. gor., osebno izkaznico, reg. 
St. 6S50/I, Izdano v Gor. Radgoni.       636 

Sklad za mehanizacijo in investicijsko 
graditev, Slovenj Gradec, evid. tablico 
osebnega avtomobila ïFord-Eiffek. St. S- 
3951. 692 

Skok Joie, omarino ob Dreti SO, osebno 
Izkaznici. 70') 

Skok Marija, rojena Kolenc 1. VI. 1911 
• Babiaem polju, Dalmacija, zdaj v Gori- 
ci, Gabrijelova 55, osebno '2kaznico, •••. 
Sf. 0300239, reg. St. 40515. 1054 

Skubic Frančiška. Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. ät. 68308/51, eer. št. F— 
0090618, izdano v Ljubljani. 902 

Slevec Miha, Rudnik, Črna pri Kamni. 
ku, vozniško knjižico z dvema talonoma, 
izdano 1. 1947 v Ljubljani. 1179 
"Smođic Milica, Rajhenburg 1O0, osebno 

m sindikalno teka-znico. 781 
Smrekar ROzi, Ljubljana, Pržanj, blok 

I, osebtoo izkaznico, izdano  v Ljubljani. 
1016 

Snoj Danica, Ljubljana, osebno izkazni. 
eo, tedano v Ljubljani. 901 

Sosic traue, Kozina 9, Sežana, roj. 8. 
II. 1899, ođebno izkaznico, šl. 17303, iz- 
dano v Sežani. 535 

Stanič Slavko, Ljubljana, Postaja X, 
glavni kolodvor, osebno izkaznico it. 
56423, objavo za vse brezplačne vožnje 
na železnici, patrolni list in dve nolrdili 
o izročitvi kaznjencev, izdano od PNU, 
Ljubljana. 1144 

»Stražišar Franc, Borovnica 89, osebno 
izkaznico, ser. it. K—0145185, reg. it. 
36375,   izdano   v   Borovnici. 895 

Suleman Ramadan .lasa. Ljubljana, 
osebno   1z.ka7.t1.co,  izdano  v  Ljiibljan . 

904 
Sukič Jože,  Murska  Sobota,  Lendavska 

20, šofersko knj.žico za osebne in tovorne 
avtomobile do 21/» tone in za motorna ko- 
lesa. 1029 

Svilii-   Marica,   Dub rov a  46,  osebno   17. 
kaznro, ser. št. 2342; 1090 

.Šatitelj   Adrijana,   Bovec   341,   Toltiti.», 
delovno kniižu-o it. 1'293744,   zdano v Po- 
stojni 813 

Šešerko Alojzij,  Maribor. Studenci, So- 
kolska 12, osebno izkaznico, reg. šl. .'11860, 
ser. it. 0041797, .zda.no v Mariboru 3. II. 
1951.                                                          1025 

Sijanec  Hedvika,  roj.  25.   IX.  1906,  M. 
Sobola,  Cankarjeva  27, osebno  izkaznico, 
ser. it   U-0130732,  reg. il.  49022. izdano 
v Murski Soboti. M19 

.šijanec Marija. Vel. Mengeš 202, osebnn 
izkaznico,  reg.  št. 4014. ser.  št.  0450324, 
zdano  v   Kamn.ku.                                1216 

.Skale (Jvido, Hrastnik, Log  111, osebno 
izkazu 1-0,   ser.   il.   F—0740218,   reg     il. 
26908.  izdano  v  Trbovljah.                  1055 

šketa   Franc,   Podgrad   19.  p.   Stopite, 
osebno izkaznico, ser. št. 0336333.      1092 

.Sellar   han,   l)olfii|.-ke Toplice,  osebno 
izkazu co. wer. il. 0340289,  reg. it. 22089. 
izdano  v  N'overri  mestu. 936 

šliinac Filipa, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, t eg.  it. 65739, ser. št. 0088049,  .z- 
dauo v Ljubljani.                                  •87 

Žtine Bojan, àt.  Vid, Ljubljana, osebno 
izkaznico, ,7.dano v Ljubljani.             1088 

Strucclj   Edmond,   Maribor,  ceebriQ  iz- 
kaznico, ser. it. F.0033304, reg. it. 10994, 
izdano  v   Ljubljani. 898 

Štnibelj  Boris,   osebno   izkaznico,   reg. 
it.  14103/51, eer. àt. 0036413,  in univer- 
zitetno .zkaznico TVS. izdano na gradbeni 
fakulteti v Ljubljani.                               903 

Subgoj Zofija, roj. 11. V. 1922, Srednji 
Lokovec 95, p. Čepovan, osebno izkaznico, 
eer. št-  317749,   reg.  št.  9344,  izdano  v 
Gorici.                    / 510 

Tarondo Atilio, osebno izkaznico tujega 
državljana.                                             1241 

Tckavc Antonija, Ljubljana, sindikalno 
knjižico, izdano v Ljubljani.             1109 

Topolnik Kristina. Maribor, univerzitet, 
no izkazinco, št. 470, izdano v Ljubljani. 

950 
Tovarna dokumentnega In kar t nega pa. 

pirja, Radeče pri Zidanem mostu, avto. 
mobilsiko tablico št. S—3781, izdano v 
Trbovljah. 638 

Trček Frančiška, Ljubljana, osebno iz. 
kaznico. reg. št. 98046, eer. št. 0120°,56. 
zdano v Ljubljani. 1057 

Trivič (Gavro) Mirko, kapetan. VP št. 
6173,  Celje,   odlikovanje za  hrabrost  št. 

27991,  in   odlikovanje   »zasluge  za   narod 
III. razreda«, št. 40364. 12148a 

Trunkelj Kozi, Ljubljana, osebno izkaz, 
nieo it. 53589/51 • & ndikalno kniižicu, 
izdano  v  Ljubljani. 1185 

Uranič Anica, Prvacima 2. Gorica, roj. 
1926, osebno izkaznico, ser. il. 0329921, 
reg   št.  14S19, izdamo  1. 1951   v  Gor c. 

632 
Uršič Franc, Gorjaiitsko 67. p. Komen, 

delovno knjižico šl. 1281228, izdano 14. 
XI.   194R   od   MLÜ  Ljubljana. ")<>8 

Vajda Jožefa, Star; lig 21, Trebil|e, 
osiebno .zkaznico, leg. it. 13286, ser. it. 
0517596, izdano v Trebn jem 1089 

Vajdič Jože. Ljubljana, Stožice 58, bin- 
d kalno  kniiž'ro,   izdanu   v  Ljubljani. 

1085 
VePkonju Rožena, Ljubljanu, osebne, iz. 

kazjiico, reg. it. 03682/51. ser. št. F— 
008599-.',   zdano v  Ljubljani. 1108 

V'difi Mia, Ljiibliana, sindikalno k u i i - 
ž.cu it. 265312, izdano v  Izubijam.    1004 

Vidov ič Rozal.ja. lìaùe 35 pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. il. 4054, ser il. 
0588661,  izdano v Racah  1951. 1032 

\ <šii.i f L<vitai'da-Trezu. Manboi. Sii.«s. 
maveijeva ul ca, baraka, osebno ixkaznjco, 
reg. il. 11210, «-er. šl. 14956, izdano v 
Pielogu.  Medmurje. 1023 

Vogrin Ivana, Police 105. Gor. Radgo- 
na, roj. 2 V. 1918, osebno .-/kaznico št. 
2691,  izdano  v   (ior.   Radgon . 834 

Voloviek .MIlan, Nova stilla, Š111 klavž 
6, vozniške (iolei-rvko) knjižico, izdano jin 
OLÜ Manbor okolica. 514 

Vrbančič Frančiška, roj. 2. I. 19U8, tita. 
nel-nei 12, osebno izkaznico, ser. št. 
0056889.   reg.   it.   179/1,   izdano   22.   XI. 
1950. 771 

Vučko ,|o/e. Del. Baltica .'JI!. (Vrt ti: o ve, 
vojaško  izka/n.co   (kuji/Ko) 701 

Vugdelič Vladimir, Ljublana, študemt- 
sko i,rkaznico šl. 1391, zdano 1950 na me- 
dicinsk, fakulteti v Ljubljani. 1235 

Zagode Rudolf, strojar, Brežice, tablico 
motornega kolesa NSÜ, št. S-02529.     953 

Zoro Ivana, roj. Urankar 4. VIL 1894, 
Zagorje ob Savi 64, cöebn.o izkaznico, ser. 
št. F-0728160, reg. il. 14850, izdano v 
Trbovljah 1011 

Zcmlj.č Frauc, Mar.bor, Tezno, Tabori, 
šče L, osebno izkaznico, reg. it. 45234, 
ser. št. 47420.  izdano v Mariboru 17.  111. 
1951. 1022 

Zupan Jože, Ljubljana, Poljane 60, oseb- 
no izkaznico, izdano v Ljubljani.        958 

Zupane Hermiua, Maribor, Trg Rdeče 
armade 9, osebno izkaznico, reg. št. 99, 
eer. št. 58099, izdano v Mariboru 12. V. 
1951. 1026 

Zver Martin, Trnje 103, Dol. Lendava, 
roj. 22. V. 1910. krnel, osebno izkazn co, 
ser. št. G.244888, reg. it. 20578, izdano v 
Dol. Lendavi 28. II. 1951. 485 

Znidar Andrej, Ljubljana, osebno z- 
kaznico, reg. št. 13335/51, ,n sind kalno 
izkaznico, izdano v Ljubljani. 1019 

Žumcr. Mihaela, Ljubljana, osebno iz- 
kazn'co, reg. št. 5786'51, ser. it. F— 
0080296, izdano v Ljubljani. 933 

Župič Terezija, Sv. Križ pri Kostanje- 
vici, osebno izkaznico, ser. št. 0401478, 
reg. ät- 2&16S, izdano v Krškem. 4 

Udaja >Unadni list LRS«. Direktor la odgovorni   urednik: dr.  Raetko Močnik, tiaka fekarna >Toueta Tomšiča« v Ljubljanj 
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18. 
Na podlagi 1. in 3. člena zakona o varstvu kul- 

turnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski 
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23—137/48) 
izdajam po predlogu Zavoda zu (spomeniško varstvo 
Ljudske republike Slovenije 

odločbo 
o zavarovauju Vrazove* rojstne hiše v Cerovcu 

(0L0 Ljutomer) 
1. Rojstna hiša pesnika Stanka Vraza v Cerovcu 

št. 20, ki je bila v sredi prve polovice 19. stoletja 
pravo žarišče ilirske aktivnosti na Slovenskem in pri 
tem središče za zbiranje narodnega blaga v duhu ro- 
mantike, to je predvsem narodnih pesmi, in ki je bila 
od petdesetletnice" Vrazove smrti dalje središče slo- 
vensko-hrvateke vzajemnosti in kulturnega sodelova- 
nja, o čemer pričajo tri spominske plošče, ki so jih 
vzidale v hišo organizacije hrvatskih književnikov, v 
notranjosti pa vrsta spominov, ki so jih hiši zapustili 
hrvatski in slovenski kulturniki in organizacije, ki so 
delovale na kulturnem zbližanju Hrvatov in Slovencev, 
se kot izhodišče Vrazovega javnega dela in kot prav- 
cati muzej slovensko-hrvatskega kulturnega zbliževa- 
nja in sodelovanja zaradi kulturnozgodovinskega po- 
mena zavaruje obenem z vsem spomeniškim inventar- 
jem kot kulturni   spomenik. 

2. Zavarovana hiša stoji na parceli št. 61 pri 
vložku št. 7 k. o. Cerovec in je last Albine Vrazove 
iz Cerovca št. 20. 

3. Brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za spo- 
meniško varstvo LRS se zavarovani nepremični in pre- 
mični predmeti ne btnejo podirati, razkopavati, prede- 
lovati, restavrirati, dozidavati ali premeščati ter kakor- 
koli poškodovati ali uničevati. 

Zavod lahko prepove premestitev zavarovanih 
inventarnih predmetov v drug kraj, če je ta premesti- 
tev v nasprotju z namenom varstva. 

4. Ob prodaji zavarovanih nepremičnih in premič- 
nih epomenikqv morajo prodajalci vsak posamezni 
predmet poprej ponuditi v odkup Zavodu za spome- 
niško varstvo LRS ali ustanovi, ki jo zavod določi. 

Zavod oziroma od njega določena ustanova mora 
najpozneje v 30 dneh izjaviti, ali uporabi svojo pred- 
kupno pravico. 

5. Vei zavarovani objekti so dostopni javnosti. 
Obiskovalci se zglasijo pri lastnici hiše. 
6. Lastnica je dolžna zavarovano hišo vzdrževati 

na svoje stroške. 
7. Varstvo tega kulturnega spomenika pripada po 

prednjih predpisih lastnici oziroma njenomu sinu 
Stanku Vrazu iz Cerovca št. 20. 

Po predpisih splošnega zakona o ljudskih odborih 
sodeluje pri varstvu krajevni ljudski odbor Žerovinci 
(OLO Ljutomer), ki naj domače prebivalstvo seznani 
s predpisi te odločbe. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zava- 
rovanimi objekti ima Zavod za spomeniško varstvo 
LHS. 

8. Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu 
zakonu o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih 
znamenitosti v LRS z dne 21. V. 1948 (Uradni list 
LRS, št. 23—137/48) v zvezi s 1. členom -VI) zakona 
o uskladitvi predpisov o kaznivih dejanjih in prekrških 

v zakonih Ljudske republike Slovenije s kazenskim 
zakonikom in uvodnim zakonom h kazenskemu zako- 
niku z dne 15. VI. 1951 (Uradni list LRS št. 21— 
—110—51). 

9. Ta odločla velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS?, za lastnika pa takoj po pravnomočnosti. 

Št. 329/2-52. 
Ljubljana, dne 16. januarja 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS 

za prosveto in kulturo: 
Boris Zilierl 1. r. 

19. 

Na podlagi 1. in 3. člena zakona o varstvu kul- 
turnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudaki 
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23—137/48) 
izdajam po predlogu Zavoda za spomeniško varstvo 
Ljudske republike Slovenije 

odločbo 
o zavarovanju drevesnega parka v Gorici, na Raïtttu 

ob hiši št. 67 

Drevesni park v Gorici na Rafutu ob hiši št. 67 
se zaradi številnih vrst Jepotičnega grmovja in zname- 
nitega, pri nas redkega eksotičnega mediteranskega 
drevja, ki rodi eeme, potrebno za pogozdovanje kra- 
ških in drugih zemljišč ter parkov, iz znanstvenih, 
gozdnogospodarskih in estetskih vzrokov zavaruje kot 
prirodna   znamenitost. 

Zavarovani park leži na južnem pobočju hriba 
Kostanjevica, približno 200—250 m od državne meje, 
na delih zemljiških parcel št. 110/22 in 114/2 k. o. 
Gorica ter obsega približno 1.5 ha. 

Park je last Antonije Hribar, poročene Premru 
in Teodore Gruzovin, zasebnic iz Gorice, Rafut hišna 
št. 67. 

4 
Ob prodaji zavarovanih nepremičnin jih mora pro- 

dajalec poprej ponuditi v odkup Zavodu za spomeniško 
varstvo LRS ali ustanovi, ki jo zavod določi. 

Zavod oziroma od njega določena ustanova mora 
najpozneje v 30 dneh izjaviti, ali uporabi svojo pred- 
kupno pravico. 

6 
V zavarovanem pai-ku je prepovedano: 
a) sekanje dreves in grmov kakor tudi kleščenje, 

lomljenje in trganje vejic, puljenje sadik ali kakršno- 
koli drugo poškodovanje nasadov; 

b) paša, posedanje in poleganje po tratah kakor 
tudi odmetavanje papirja in drugih odpadkov; 

c) hoja izven obstoječih poti in stez. 

6 
Zavarovani park mora biti dostopen za znanstveno 

proučevanje in raziekavanje; drugače pa je park do- 
stopen samo z dovoljenjem lastnic. 
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Posamezna drevesa in grmi se smejo posekati 
ali odstraniti Je z dovoljenjem Zavoda za spomeniško 
varstvo LRS. 

Prav tako se smejo postavljati v parku nove 
zgradbe ter napravljuti nova pota in steze le z dovo- 
ljenjem in po navodilih Zavoda za spomeniško var- 
stvo LRS. 

8 
Park vzdržujeta in negujeta na svoje stroške obe 

lastnici. 
9 

Varstvo parka se glede na prednje predpise izroča 
lastnicama. 

Po predpisih splošnega zakona o ljudskih odborih 
sodeluje pri varstvu krajevni ljudski odbor Solkan; 
ta naj domače prebivalstvo seznani s predpisi te 
odločbe. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zava- 
rovanim parkom ima Zavod za spomeniško varstvo 
LRS. 

10 
Kršilci .te odločbe se kaznujejo po 18. členu za- 

kona o varstvu kulturnih spomenikov iz prirodnih zna- 
menitosti v Ljudski republiki Sloveniji z dne 21. V. 
1948 (uradni list LRS, št. 23—137/48) v zvezi s 1. čle- 
nom -V 1) zakona o vskladitvi predpisov o kaznivih 
dejanjih in prekrških v zakonih Ljudske republike 
Slovenije e kazenskim zakonikom in z uvodnim zako- 
nom h kazenskemu zakoniku z dne 15. VI. 1951 
(Uradni list LRS, št. 21-110/51). 

11 
Ta odločba velja od dneva objave v , Uradnem 

listu LRS«, za lastnici pa takoj po pravnomočnosti. 
Št. 1625/6—51. 
Ljubljana, dne 30. decembra 1951. 

Minister — predsednik' 
Sveta vlade LRS 

za proeveto in kulturo: 
Boris Zilierl 1. r. 

20. 

Na podlagi 1. in 3. člena zakona o varstvu kul- 
turnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljud- 
ski republiki Sle /eniji (Uradni list LRS, št. 23—137/48) 
izdajam po predlogu Zavoda za spomeniško varstvo 
Ljudske republike Slovenije 

odločbo 
e zavarovanju drevesnega parka in lipovega drevoreda 
na posestvu »Pohorski dvor« v Pivoli (krajevni ljudski 

odbor Razvanje, 0L0 Maribor okolica) 

1. Drevesni park na poseetvu >Pohorski dvore v 
Pivoli pri Razvanju, ki ga sestavljajo različne vrste 
deloma zelo etarega in lepo razvitega domačega gozd- 

nega in redkega eksotičnega drevja ter na istem po- 
sestvu ležeči drevored malolistne lipe, se zaradi svoje 
pokrajinske značilnosti in naravne lepote iz estetskih 
in turističnih vzrokov zavarujeta kot prirodna 
znamenitost. 

2. Posestvo ,: Pohorski dvor", je uro hoda od želez- 
niške postaje Hoče. Zavarovani park je na vzhodnem 
pobočju Pohorja, v nadmorski višini okoli d70 m, se- 
verno od graščine istega imena, na parceli št. 204 pri 
vi. št. 123 in parceli št. 172 pri vi. št. 86 k. o. Pivola 
ter obsega približno 0,3 ha. 

Lipov drevored je ob dovozni cesti, ki pelje iz Hoč 
preko posestva -.Pohorski d voi": do obnovljene gra- 
ščine na parceli št. 760 pri vi. št. 123 k. o. Pivola, ter 
meri v dolžini 1550 m. 

3. Zavarovani park in lipov drevored sla splošno 
ljudsko premoženje, ki ga upravlja krajevni ljudski 
odbor Reka — Pohorje oziroma ekonomija Uprave 
državne varnosti FLRJ, Pivola-Hoče pri Mariboru. 

4. V parku in drevoredu je prepovedano: 
a) sekanje dreves kakor tudi kleščenje, lomljenje 

in trganje vej ali kakršnokoli drugo poškodovanje par- 
kovega drevja in lipovega drevoreda, 

b) poškodovanje in odstranjevanje svarilnih tablic. 
5. Posamezna drevesa se smejo posekati le z do- 

voljenjem Zavoda za spomeniško varstvo LRS. 
6. Zavarovani park mora biti dostopen za znan- 

stveno proučevanje in raziskovanje, javnosti pa ni do- 
stopen. 

7. Park vzdržuje in neguje na svoje stroške uprav- 
ni organ. 

8. Varstvo parka in drevoreda se po prednjih 
predpisih izroča upravnemu organu. 

Po predpisih splošnega zakona o ljud.vkih odborih 
sodeluje pri varstvu krajevni ljudski odbor Reka- 
Pohorje, ki naj domače prebivalstvo seznani s pred- 
pisi te odločbe. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zava- 
rovanimi objekti ima Zavod za spomeniško varstvo 
LRS. 

9. Kršilci te odločbe ee kaznujejo po 18. členu za- 
kona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih zna- 
menitosti v Ljudski republiki Sloveniji z cine 21. V. 
1948 (Uradni list LRS, št. 23—137/48) v zvezi s 1. čle- 
nom -VI) zakona o uskladitvi predpisov o kaznivih 
dejanjih in prekrških v zakonih Ljudske republike 
Slovenije s kazenskim zakonikom in z uvodnim zako- 
nom h kazenskemu zakoniku z dne 15. VI. 1951 
(Uradni list LRS, Št. 21—110/51). 

10. Ta odločba velja od dneva objave v >4Uradnem 
listu LRS", za upravni organ pa takoj po pravno- 
močnosti. 

št. 2264/11-51. 
Ljubljana, dne 30. decembra 1951. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS 

za prosveto in kulturo: 
Boris Ziliorl 1. r. 

Izdaja »Uradni liei LRS', — Direktor in odgovorni urednk: dr. Rastko Močnik — Ue-ka tiskarna »Toneta Tomšiča* — vai v 
Ljubljani. — Naročnina: letno 540 din. — Posamezna številka: 8 din do 8 »Irani, ••••• nadaljnje 4 strani 4 d.n vec, po' 
poJti 8 dm več. — Uredništvo in uprava: Ljubljana, Gajeva ulica 5, (poetai predal 336. — TelefoD uprave: 55-79. — čekovni 

račun: G01.90180.0 
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VSEBINA 

• UUu.z o spremembi ukaza o določitvi Manov Sveta vlade LRS 
za ljudsko zdravstvo in socialno ekrhetvo in o potrdtvr ter 
imenovanju članov Svela vlade LRS za ljudsko zdrawlvo • 
bucialno politiko. 
Udredba o ukrep.h za piepreèilev in odstranitev pogled.c 
uzredni'h enežnili uadavin v LRS. 

23. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi krajevnih (meat, 
nib) ljudskih odborov, k opravljaj« overitve podpisov, pi. 
«ave in  prepisov. 

24. ObveeUo državnim podjetjem, zavodom in uradom glede na- 
ročanja legitimacij P—30, P—31 in K—15 za znižano voz. 
nino. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 
21. 

Na podlagi V — 2. točke odloka Ljudske skupščine 
LR Slovenije o reorganizaciji vlade LR Slovenije in po 
predlogu predsednika vlade LR Slovenije izdaja Pre- 
zidij Ljudske skupščine LR Slovenije v zvezi s svojim 
ukazom o določitvi članov Sveta vlade LR Slovenije 
za ljudsko zdravstvo in socialno skrbstvo z dne 21- sep- 
tembra 1051, U št. 29 in ukazom o ukinitvi Ministrstva 
za delo LR Slovenije, o preimenovanju Sveta vlade LR 
Slovenije za ljudsko zdravstvo in socialno skrbstvo in 
o določitvi njegovih odborov ter o reorganizaciji Sveta 
vlade LR Slovenije za blagovni promet z dne 10. de- 
cembra 1951, U št. 42 

ukaz 
o spremembi ukaza o določitvi članov Sveta vlade LR 
Slovenije za ljudsko zdravstvo iu socialno skrbstvo in 
o potrdtvi ter iineim>anjii članov Sveta vlade LR Slo- 

venije za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 

I 
Ukaz o določitvi Manov Sveta vlade LR Slovenije 

za ljudsko zdravvivo in socialno skrbstvo se spremeni 
Iftkolr: 

•    1. pod I - 1. 
a) izpade kot član Sveta po funkciji upravnik Doma 

za duševno defektne v Hrastovcu; 
b) doda se, da je član Sveta po svoji funkciji di- 

rektor Bolnice za duševne bolezni Polje pri Ljubljani; 
2. odstavek I — 2 se spremeni tako, da se glasi: 

>enajst predstavnikov Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije . 

II 
Ugotavlja se, ria so po svoji funkciji člani Sveta 

vlade LR Slovenije za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko: 

1. dr. Marjan A li č i n , direktor Centralnega higi- 
enskega zavoda v Ljubljani, 

2- dr. Bogdan B r e e e 1 j, predstojnik Ortoped- 
ske klinike v Ljubljani, 

3. dr. Anton Ci z e 1 j, predsednik Višje zdrav- 
niške komisije v Ljubljani, 

•4. dr. Tomaž F u r 1 a n, direktor Instituta za tu- 
berkulozo na Golniku, 

5. dr. Rihard Gregorčič, šef Uprave zdrav- 
stvene službe železničarjev, Ljubljana, 

6. Lado G r o s a r, direktor ortopedskega pod- 
jetja 'Soča, Ljubljana, 

7- Lojze Hartman, direktor Uprave za soci- 
alno zavarovanje, Ljubljana, 

8. Viktor 11 o j k a r, upravnik Invalidskega inter- 
nata v Ljubljani, 

9. dr. Janez Kanoni, direktor Bolnice za du- 
ševne bolezni v Polju pri Ljubljani, 

10. dr. Pavel Luna č e k , dekan Medicinske 
fakultete v Ljubljani, 

11. dr. Drago M u š i č , šef Poliklinike v Ljubljani, 
12. Karel Novina, upravnik Invalidske uprave, 

Ljubljana, 
13. dr. Emanuel Per ti, direktor Bolnice v Ma- 

riboru; 
14- dr. Jože Rant, dekan Stomatološke fakul- 

tete v Ljubljani, 
15. Mr. Uroš R u p r e h t, direktor Glavne direk- 

cije za nabavo in razdeljevanje sanitetnega blaga v 
Ljubljani, 

16. dr. Igor Tavčar, rektor Medicinske visoke 
šole v Ljubljani, 

17. dr. Vekoslav V a 1 e n t i n č i č, šef Sanitetne 
službe JLA, 

18. Ferdo V e b e r , upravnik Doma onemoglih, 
Vojnik. 

Ill 

Potrdijo se naslednji člani Sveta vlade LR Slove- 
nije za ljudsko zdravstvo in socialno politiko, ki so jih 
kot svoje predstavnike določile tele organizacije: 

1. predstavniki Republiškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije: 

Mavricij Bore, tajnik Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, 

Franc Cerne, vodja Gospodarske komisije Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 

Rudi Ganziti, predsednik Republiškega odbora 
sindikatov gradbenih delavcev, 

Pepca Jež, tajnik sindikalne podružnice >Iskra«, 
Kranj, 



Stran 30 URADNI LIST Št. ß — 19. II. 1952 

Jože J u r a č, predsednik Republiškega odbora 
grafičarjev. 

Stane Kamnik, tajnik Republiškega odbora ru- 
darjev, 

Jože P 1 e v n i k, predsednik Republiškega odbo- 
ra metalurških delavcev, 

.Roman   Potočnik,    član   Republiškega   sveta 
Zveze sindikatov Slovenije, 

Feliks R a z d r i h, predsednik Republiškega od- 
bora kmetijskih delavcev, 

Anton Š t u r m , član Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, 

Peter Z1 a t n e r, predsednik Republiškega od- 
bora zdravstvenih uslužbencev- 

2. Predstavniki Glavnega odbora Antifašistične 
fronte žena Slovenije: 

Angela 0 ce p e k, predsednica GO A FZ za Slo- 
venijo, 

Xika Ark o, članica tajništva GO AFŽ za. Slo- 
venijo. 

;i. Predstavniki Glavnega odbora Zveze borcev 
NOV Slovenije: 

Franc P o d s t u d e n š e k, član GO Zveze borcev 
Slovenije, 

Tilka Bus ar, član GO Zveze borcev Slovenije. 
4. Predstavnik Zdravniškega društva Slovenije: 
dr. Jože J a k š a, univerzitetni docent, predstojnik 

Dermatovenerološke klinike , 
5. Predstavnik Farmacevtskega društva Slovenije: 
Mr. ph- Dušan   Karba,   kapetan JLA. 
6. Predstavnik Rdečega križa Slovenije: 
Jože J eras, predsednik GO Rdečega križa Slo- 

venije. 
7. Predstavnik Zvezp vojaških vojnih invalidov 

LRS: 
Vekoslav M1 e k u ž, glavni urednik : Invalidskega 

vestni ka«. 
8. Predstavnik Sveta pionirjev LRS: 
Vida Rudolf, profesorica Državnega učiteljišča, 

Maribor. 
9. Predstavnik Ljudske mladine Slovenije: 
Alenka N e d o g, član CK LMS. 
10- Predstavnik Sekcije pediatrov Zdravniškega 

društva Slovenije: 
dr. Leon Ma t a je, zdravnik Pediatrične klinike, 

Ljubljana. 
11. Predstavnik Sekcije ginekologov Zdravniškega 

društva Slovenije: 
dr. Vito La vri č, docent Ginekološke klinike, 

Ljubljana. 
12. Predstavnik Sekcije neuropsihiatrocv Zdrav- 

niškega društva Slovenije: 
dr. Marjan B o r š t n a r, zdravnik Bolnice za du- 

ševne bolezni, Polje pri Ljubljani, 
13. Predstavnik Društva upokojencev LRS: 
Andrej S k u 1 j, predsednik Društva upokojencev 

LRS. 
14- Predstavnik Združenja slepih LRS.: 
Anton  P 1 e š k o, predsednik GO Združenja sle- 

pih LRS. 

15. Predstavnik Združenja oglušelih LRS: 
Ciril Sitar, predsednik Združenja oglušelih LRS. 
16. Predstavnik   Pedagoškega   društva   LR   Slo- 

venije: 
dr. Vlado Š m i d t, predsednik Pedagoškega 

društva LRS. 

17. Predstavnik Fizkulturne zveze Slovenije: 
dr. Zlatko Voglar, član 10 Fizkultume zveze 

Slovenije- 

18. Predstavnik Ženske sekcije Republiške zveze 
kmetijskih zadrug: 

Justi G o 1 i č n i k, sekretar Ženske sekcije 
RZKZ. 

19. Predstavnik Republiškega odbora Zveze sin- 
dikatov delavcev in uslužbencev državnih železnic; 

Stane Jereb, tajnik Krajevnega odbora sindi- 
kata železničarjev, Ljubljana. 

20. Predstavnik Republiškega odbora Zveze sin- 
dikatov uslužbencev državnih administrativnih ustanov: 

Joža Janša, sekretar Državne banke za kredi- 
tiranje kmetijskih zadrug. 

21. Predstavnik Jugoslovanske ljudake armade: 
Miha A v š i č,  podpolkovnik JLA. 

IV 
Za člane Sveta vlade LR Slovenije za ljudsko zdrav- 

stvo in socialno politiko se imenujejo tile vidni strokov- 
njaki in javni delavci s področja zdravstva, socialnega 
skrbstva in dela: 

1. Tomo Brejc, direktor Tiskovnega konzorcija, 
2. dr. Miha B u t i n a, načelnik oddelka za pokoj- 

nine in invalidnine Uprave za socialno zavarovanje Sve- 
ta vlade LR Slovenije za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko, 

3. Jože Debeljak, načelnik oddelka za organi- 
zacijo dela Sveta vlade LR Slovenije za ljudsko zdrav-v 
stvo in socialno politiko, 

4. Štefka Dečnian, delavka tovarne Saturnus* 
v Ljubljani, 

o. Mirko D e r m e 1 j, upokojeni ravnatelj Zavoda 
za gluhonemo mladino, Ljubljana, 

6. Jožko G o r j a n c, poverjenik za delo Mestnega 
ljudskega odbora, Ljubljana, 

7. Ljudmila Gril, delavka Mariborske tekstilne 
tovarne, Maribor, 

8. Miro J e r š i č , načelnik oddelka za terapeut- 
sko-profilaktično službo Sveta vlade LR-Slovenije z« 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko, 

9. dr. Rudi Kiovsky, docent Pravne fakultete. 
Ljubljana, 

10. Fedor K o v a č i č, pomočnik ministra —- pred- 
sednika Sveta vlade LR Slovenije za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko, 

11. Olga K r a i g e r, načelnik oddelka za splošuo 
skrbstvo Sveta vlade LR Slovenije za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko, 

12. Franc K r e s e - Č o b a n, predsednik Glavne- 
ga odbora Zveze vojaških vojnih invalidov LRS, 
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Razglasi  in  objave 

Naročnike in druge interesente opozarjamo, da je v naši založbi in 
v izdaji Društva pravnikov LRS izšla knjižica 

ZAKON O IZVRŠITVI KAZNI 

Ta naš novi zakon, temelječ na socialiVlifaiem humanizmu, ki diha 
iz kazenskega zakonika, uvaja številni novo&ti v namerni, dati poudarka 
«.arstvu osebnosti in pravjc državljanov. V 145. členih je nanizana poli-• 
splošnih določb vrsta poglavij o izvršit«, i smrtne ka/.ni, o izvrševanju kazni 
strogega zapora in zapora, o varstvenem domu za obsojene porodnice, o 
pogojnem odpustu in odpustu obsojencev iz kazenskih poboljševalnih 
zavodov, o izvršitvi drugih vrst kazni, dalje poglavja o oddaji v zavod za 
varstvo in zdravljenje, o odvzemu predmetov in izgonu iz države ter o 
izvršitvi kazni, vzgojnih poboljševalnih ukrepov in varnostnih ukrepov 
glede mladoletnikov. V uvodnem delu knjižice je dodanih nekaj zelo 
poučnih pripomb k tej pomembni pridobitvi naše kazenske zakonodaje. 

Cena 65.— din. 
Izšla je tudi brošura 

Tarifa za nagrade odvetnikov, s spremenjenim in ilnunlnjunim pravilnikom. 
Cena 35-— din. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Razglas 
ftt. X1/3—39 1044 

PRAVILIH»  NAROCANJK LEGITIMACIJ 
ZA  5«%  POPIST NA  2ELKZMCI 

Lkouumal duekcije železnic Ljubljana 
Vabi vsa •••••••, ustanovo in urade, ki 
naročajo legitimacije za 50% popuši pr. 
ždeznjci. naj dobro proučijo zadevno na- 
vodilo, objavljeno v Uradnem listu KLIM, 
št. 56/51 jn Uradnem listu LRS. JI. 1/52. 
/.«radi velikega oblega tega dela no more 
poeanie/.nim podjetjem odgo«anuli in da- 
jali še posebna navodila, zato objavljamo, 
da bo razposlal zahtevane obrazce le ti- 
stim. ki so poetali naročilo pravilno iz- 
polnieno 'po omenien li navodibb. Naro- 
čilo mora vsebovati- 

1. seznam upravičencev v dvoimku, v 
katerem morajo bik navedene številke 
o»ebne izkaznice za vse upravičence, Pia- 
rti nad 16 lei, pri vseli c.troHi pa Se sta- 
rost (pri otrocih od IS do 24. lela pa. da 
še redilo Studiralo), prazno rubriko za šte- 
vilko legitimacije in klavzulo po točki 5 
x žigom in  podpisom starešine. 

2. naročilnice za skupno potrebo posa, 
mexnih legitimacij. 

3. dokazilo o vplačam' pristojbini za le. 
Ultimaci je. 

v*i. ki tega niso eloriK naj naknadno 
broz pcechue zahteve uredijo vee niorebit. 
ne pomanjkljivosti naroči. V bodoče na. 
kajrujte denar na tekoči račun številka 
604-04044.5 .12 — Direkcija Ljubljana. Od- 
delek materialne tehnične oekrbe. Ljub. 
Mana. ne pa več na št. 604-54044-0 DŽ, 
finančni oddelek. 

Naročajte legitimacije samo za tiste, ki 
ifm gredo po zgornjih navodilih: za tiste, 
ki jih navodilo tie omenta, počakajte na. 
daljnjih pojasnil. 

Dela pri izdajanju legitimacij se izva- 
jaio pospešeno, vendar ni moeoòe vsem 
hkrati mirePi naenkrat al po individual. 
»iti željah, nikakor pa ne tistim, katerfli 

naioč la  ne   ustrezajo pogojem  v   izdanih 
na«odjlJh,   kar samo   zavlačuje   redno  in 
ekspeditivno delo. 

Ljubljana, dne 30  januarja  1952. 
Iz direkcije železnic, obči oddelek 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri   vsaki   registraciji   je   eedež   podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

bo ali iübrisa pa v datumu 

Vpisi 
287. 

Bet.ed'lo: To«ama avtomobilov. Maribor 
—  Tezno. 

l'otduwij predmet: Izdelovanje avtomo- 
bilskih motorjev, kompletnih avtomobilov, 
lezemiih delov, pnevmatičnega orodja in 
orodja erednie n vsoke preciznosti za 
mehanjòno obdelavo kovin in kontrolo. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada KLR.l. od- 
ločba št. 2065/16 z due 31. XII. 1946; v 
'Vrielojnost LR Slovenije je prešlo • od. 
redbo iste vlade št. 282 z due 31 III. 
1951. 

Operativni planski vodite!i: Glavna di- 
rekcija  za  strojegradnjo LRS. 

Za   podjetje   podpisujejo: 
Reberšek Karel, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil rn •••••] pod. 
jetja; Baloh Pavel, glavni sekretar, pod- 
pisuje v odsotnosti direktorja v istem ob- 
segu, in Šmid Milan, glavni računovodja, 
sopodoieujo Meline po 47. členo epi. za- 
kona o drž. gosp. podjetjih. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 19. januarja 1952. 
Št. 243 35—1952 917 

2S8. 
Besedilo: Umelna valilnica (Ljubljana. 

Št. Vid). 
Poslovni predmet- Umetno valjenje 

(jajc) perutnine kot uslužna etoritev, na. 

kup jajc in prodaja piščancev, sklepanje 
m izvrševanje «seh drugih opravil, ki ao 
v zvezi z glavnun poslovanjem podjetja, 
vse poslovanje pa mora biti v skladu • 
smernicami, k: jih daje operatnni irarav. 
ni  voditelj. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od. 
l'*-;oa gl.  S  zak  575 z  dne  13.  VI. 1940. 

Operai HUI upiawn \oditelj: Zadružni 
sklad za  slavno incelo Ljubljana. 

Za podjetje podpihujeta 
Slruad  Jovo, direktor in Višnovec Ma- 

rija,  ïïlawr   računovodja. 
MLO  Ljubljana. iiu«ericn«šWo za Hnanre 

Ine '-'.  februarja   1952. 
K n št. 427—52 1158 

• 
289. 

Besedilo:   Hotel   »Bellevue«,   LJubljana 
(Pod gozdom 12). 

Poslovni predmet: Izvrševanje vseh po- 
fclo\   hotelske   n   restavracijske obrti. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana. 
odločba  Tajn š!   461   z dne 7.  VI   1951. 

Operaii\ni upravni voditelj: MLO Ljub. 
Ijana, po«erienišlvo za trgovino in go. 
etinetvo. 

Za   podielje   podpisujeta: 
Jpzennk Janko, direktor in Kraner 

Mira,  računovodja. 
Kin št.  139—52 1042 

Besed,lo: >Ma«rica«, trguTi-ko podjetje 
i barvami m laki (Ljubljana. Resijeva 1). 

Poslovni predmet: Trgovina a« debelo 
m na drobno z barvami in laki, kemi. 
kalijami, ščetkarskimj izdelki ter drugimi 
polrebščinami za pleskanje in slifranje, 
VKtevsi uvoz. 

Ustanoviteli podielja: MLO Ljubljana. 
Prede št. 79 t dne 20. XII.  1951. 

Operali« in iipiavni voditelj: MLO 
Ljubljana, poverjeniätyo za trgovino in 
gostinstvo. 

Poslovalnice: Karmin« Resijeva 1, 
Mavrica, Woltova 12 in Orient. Tyrše.-a 14. 

Za  podjetje  podpisu ieta: 
Demšar Metod m Repovž Leopold, 

silavni računo«odja, po zakonitih poob- 
lastilih, 

Fn   št   264-52 91S 
Besedilo; Trgu«sko podjetje MLO 

>Tkaniiii4. (Ljubljana, Sv   Petra e. 1). 
Poelo«ni predmet: Trgovina z meter, 

skim tekstilnim blagom na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Ljuljana, 

odločba Prede št. ~l z dnt 20. XII   1931. 
Operativni upravni voditelj: MLO Ljub. 

Mana. poverjenižtvo za trgovino in go- 
stinstvo. 

Za poojelje podpisujejo: 
Bukovec Alojzij, direktor, Teržan Kra- 

nja,  in  Pukl Rijko, poslovodja. 
Fin št. 163-52 1094 

MLO Ljubljana, poverjenišlro la Imance 
dne  1. januarja   1952. 

• 
290. 

Besedilo: Mestno podjetje >Sla£čifar- 
na< Kamnik. 

Poslovni predmet: Peka in prodaj* pe- 
civa ter slaščic, točenje alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač. 

Ustanovitelj podielja: MLO Kamnik, 
odločb» št. 1344751 i dne 20. X. 1951. 
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Operativni upravni voditelj: MLO Kam- 
nik 

/.• podjetje pcdpieujejn: 
Zupančič Albin, poslovodja, samot-loino, 

v odsotnosti ^•• nadomešča Plahuta fc An- 
ton, namestnik. Spisp   finančnega  in  kre- 
ditnega  značaia eopndpenjip Nemec Jurij- 
računovodja, ki   ga  v   odsotnosti  nadome- 
šča   Krapež  Julei,  namestnik. 

OKO Kamnik.   po»erjeni*ho za  finance 
dno  8.  novpntbra   1951 

St.  3217'51 10810 

• 
231. 

BpsPdilo: Gospodarsko obrtno podjetje 
>Skupuo$t«, če&njka. 

Poslovni predmet: Razne obrtne storit- 
ve za polreb • piebivalstva po obrtno- 
j>odjetni*kib skupinah. 

Uetanovitelj in operata ni upravni vo- 
d.felj podjetja:, K LO Cešnjica, odločba št. 
«8/51 z dne 30. J. 1951 

Poslovalnice «o št. 1 sohoslikaratvo ili 
pleskarstvo, št. 2 šiviljstvo, št. 3 kroja-šlvo 
m  It. 4  lavno  tehtanje. 

Za podjeje podp sujeta: 
Vet>9r    Peter,    upravnik,    fin    Mpgušar 

Aloizij.  računovodja, oba   v obsegu  sako- 
nitih  pooblastil  m   pravil podjetja 

OLO  Kranj  okolra. poverj.  za liunnre 
/     dne 10.   januarja  1952. 

fit.   lI~1.W2.lt .490 

Izbrisi 
-92. 

Besedilo:     Podjetje,     ••    prdnhitanje 
• riža. Sklendr«vec. 

Z.iradi  združitve. 
OLO TrhflTlje. pnrerjeništvo za  f nance 

dne 22   ìanuarja  1052- 
St. 5234-1952 ••- 

Register 
invalidskih podjetij 

S D r p m c m 1) e 
593. 

Biadilo:    Invalidske obrtne delavnire. 
Ptuj. 

Izbrtšp ee Druzovič Anion  in vpiše 
Virar Stane, upravnik, ki podpsujp sa- 

moetnino, v olwegu D"ubia«tii. določen h v 
pravilih   podjetja 

MinUtrsh»  za   Lnanrc   LKS.  Ljubljana 
due 7. januarja 1952. 
ft».  243 35fi'1-1951 584 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

V«i. ki o pogrešanMi kaj vedo. se p"'.!- 
vaj», naj o tem poročajo wodiSfem, pred- 
Isgaioljein ali skrbnikom. l'o preteku 
rokov   bodo  sodišča  odločila   o   predlogih 

I  R 284/51-3 9999 
Gabrijelčič Slan elav, roj- v Ložicah. 

ein Mihaela in Rnzalije roiene Znirlar.š'r. 
sp kot mohiliz'raiier v 'fal'janfikn vojsko 
z 11' ':°•• bojišča od ••• e -ihra 1012 po- 
greša.   Predlagateljica je  Cargo Rozina, 

Anhovo 82, skrbnik Remec Anica, name. 
ščenka pri tem sodišču. Priglas tveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče \  Gorici 
dne 9. oktobra   1951. 

I R 147/51 28« 
Kraner Ferdinand, roj. '26. V. 1916, vi. 

ničar v Negovi 26, si; kot nemški vojak na 
uiöki ï.onti od H. Vili. 194t pogreša. 
Predlagateljica je Kraner Ana, Ne.gova 26, 
p. Ivanjci. skrbnik Alelel .lože, uslužbenec 
pr: OLO Radgona. Priglasitvcni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče  v Gornji  Radgoni 
dne 3. januarja 1052. 

I R  113/51-fi 580 
Mainar Jakob, roj. 2. VII. 1866, em 

tiiegorja • Manji? roierip Ješelnjk, Novi 
kot 23, p. Draga i;>r Loškem potoku, je 
l(Ot interniranec •• Rabil novembra 1942 
umrl. Predlagateljica ie Pavlin Marija ro- 
(i'iia Mainar. Zbilski 25, OLO Delnic» na 
Hrvalskem, skrbnik Boljak Matija, usJuž- 
Iwnoc pr: tem «od šču. Priglasitveni rok: 
I ri  mesece od  te objave. 

Okrajno sodišče T Kočevju 
dne. 16- januarja 1952. 

• R 276/51 104« 
Roth Miioslav, roj. 24. VI. 1020. sun 

.\ì')|7.a ni Rože rojene Krajne, študent 
nienlaimtke, Maiib"r, Vrazova 9, je kot 
izseljenec v Jagodini, Srbija, v novembru 
1944 vstopd med borce NOV in se od 
umika na planini Ozren v Bosni februarja 
1945 pogreša. Predlagateljica je Roth Ro. 
7.a, Maribor, Trubarjeva 9, ekrbn k Ma. 
hajne Dora, uslužbenka pri tem sodišču- 
Pr, glasil veni rok: tri mesece od te ob- 
jave. 

Okrajno »odisče Maribor mesto 
dne 29. januarja 1952. 

I  R 74/52—3 1003 

Krese Franc, roj. 3. X. 1919. sin Mar. 
tuia in Ivane roj. Sen ••, lesar, Sela 7 pri 
1'odlurnu, Novo mesto, je bi kot borer 
NOV pinija 1944 ujel bi reu vasi Koren v 
Suhi krajini in se od tedaj pogreša. Pred- 
lagatelj je c.Čv Kreee Martin, Sela 7 pr' 
Podlurnu, p Toplice pri Novem me^tu. 
pr glasitven.j rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče r Xorcm me$tu 
dne  13. februarja  1952. 

I R 151/51-3 501 
Sims'? Jože, roj. 12. HI. 1865, sin M'- 

haela in Neže rojene Ipavec, delavec v 
Sludencih 17, Nova vas pri Postojni, je 
1896 odšel v Sao Paul v Braziliji in se od 
tPdaj pogreša. Predlagatelj ie Simšič An. 
ton. Maribor, Slomškov trg 2, skrbnik pa 
Zalar Franr, uslužbenec pri tem sodišču. 
Prglasitveni rok: tri mesece od le ob- 
jave. 

I R 152/51-3 505 
ŠMj Jože. roj. 24. II- 1899, ein Adama 

•n Helene rojpne Debevpc, kmet v Begu. 
r.Jah 3 nad Cerkn co, je bil 8. XL 'Ott 
aretiran n odpeljan v Dachau ter «c od 
februarja 1944 pogreša. Predlagateljica je 
š-krlj Marjana '* Begunj 3 nad Cerknico, 
skrbnik Zalar Franc, sodni uslužbenec, pri 
tem sodišču. Priglaeitveni rok: In mesece 
od le objave. 

Okrajno sodišče v Pogojni 
dno 12. januarja 1952. 

I R 518/51-fi 768 
Ä5rak Maks,  roj. 12.  X.  1925, kmečki 

sin, Dežno 13, p. Podlehniik. je bil kot bo. 

ree Tomšičeve brigade NOV 12. 11. 1945 
ujet. prepeljan v mariboi>ke zaporjineo 
od ledaj pogreša Predlagateljica ie Žerak. 
Ana, Savinhko 44, skihn.^ Matjašič Franc, 
uslužbenec pri tem *od ><--u. Pr glasih eni 
rok: tri mesece od te obime. 

Okrajno sodišče  v  Slov, BMr ci 
dne 24. decemHia  1951. 

Amortizacije 
Lredo se po«t»panje z« amortizacij» 
»rednntnic, katerih imetniki g« pozivajo, 
naj T danem roku priglasijo sodišču sroje 
pia vice, iicer se bodo trerinotirro .lifckle 

ta.  •••••••••• 
H R 127/51—:'. 1047 

Pečar ftlefanna.   bl.igain čarka iz Jelovca 
19. proai  /.n  amortizacijo izgiibliHiic zava- 
io\aIue  polce izdane od diužbe    LH  Na. 
tionale'    d    d.   za   zavarovalne   ^l^lJ^'t)|•, 
direkciji   za   Jugoslavijo   v   Rpogradu   na 
ime   Pečar  Štefanija  roj.   Kaši. št.   poljce 
(111.310 z vsoto 100.000'din, začelek zavj. 
ro\ania 4. H. ]»3H, konec 4. VIL 1951. 

Okrajno »odišfe Maribor inetto 
dne 24. januarja  1952. 

Oklic dedičem 
naj T danem roku priglasijo sodišču svo- 
je dedno pravice ali imenujejo poobla. 
šcenca, ker jih bo Mcer 1'ri zapuščinski 
razprari zastopal skrbnik, nesprejeti 
deleži pa bodo izročeni držav, oziroma 
jih bo za dediče, ki so znani, a neznanega 

bivališča,  hranil skrbstveni   organ 
O 836/51—5 588 

Meglic Alb;n, delavec. Sv. Ana 30 nad 
Tržičem, jo umrl dne 18. IX. 1951 brez 
fr oročila poslednje volje. Njegov brat Me. 
glie Ivan *e pogreša. Priglašeni rok' 
šest mpsnrv od tp objave 

Okrajno sodišče r Kranju 
dne  12- januni'|,i   1952. 

Razne obja\e 
St. 127/52 1531 

VABILO 
Izvršilni odbor Odvolniškp zbnrn ce v 

Ljubljani sklicuje IV. redni letni zbor Od. 
vetniške zbornice v Ljubljani, k, bo 
v nedeljo, dne !t. marca 1952 ^b 9-. uri 
v veliki dvorani univerze • Ljubljani, 

Kongresni  trg 

Dnevni red: 

I. L Začefpk sdiora z ugolovićiijn «klpT?- 
noeti : 2. volitev -iredsedplva 7,bora; 3. 
č tanje m odobr.tev zapisnika o HI. red- 
nem letnem zboru; 1. poročile izvršilnega 
odbora: 5- poročilo nadzorstvenega odbn- 
ra: (i. predlog za zpremenibo pravil Od. 
vetniške zbornice v Ljubljani in poslovni, 
ka za deio zbora 'n izvršilnega <>dbnra 
Odvetniške zbornice v Ljubljani; 7. raz. 
pravljania o pororilih pod 4. in 5 1er o 
predlogu -cd fi. torke, predlog in sklepa, 
nje o sprejemu teh poročil ter o razrešn <*i 
za delo izvršenega m nadzorstvenega od- 
bora in sklepanje o predlogu pod<i.to5ko; 
8. jiioračun dohodkov in razhodkov za 
leto 1952 s predlogi za določitev zbornic. 
nih prspevkov v tem letu; 9. slučajnosti. 

II. Diskusija o splošnu) odvetniških in 
drugih .pravnih vprašanjih. 

Predsednik: 
Dr. Vladimir Orosm»n 1. r. 

Tajnik: 
Dr. Iva. Horvat 1. r. 
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Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj T danem roku priglasijo terjatve OIL 
roma poravnaji svoje obveznosti do pod- 
jetij T likvidaciji,  sicer  se bodo  dolcoti 

godno  izterjali 
fct. 43/52 1202 

>Konuimila', iipiava Uoniiinalji.li nbia- 
fnv • naprav na Bledu |t: na podlagi oil. 
lof be MI/) RlPd, št I.WM-52 /. dne 28. 
I. 19.72 .pipila z dnem 1. jan«nija 1952 v 
likvidacijo. PrisIae-iUoni rok: do 5. •. 
1952. 

Likvidacijska komisija 

Kmp'M^ka zadruga Jezersko in prešla ?. 
• dnem 12. XI. 1951 v likudac io. Priglla. 
«rtv eni rnk:  14 dni po tri objav,. 

"vnietijska zadruga z o. j. 
Jezersko 

1407 

Delavsko uslužbeiis/ka restavracija In. 
dustri|p umetnega kamna v Ljubljani, 
Tyrleva 48, je po oklepu "pravnega odbo- 
ra podjetja od 15. II. 1952 \ likvidaciji. 
Pr.glaeitveni rok: do 29. II. 1952. 

Industrija naravnega iu umetnega kamna, 
Ljubljana, Tyrseva  48 

St. Ks-1/52 889 
Industrijski magazin tovarne Konus 

v Slov. Konjicah jp po odločbi delavskega 
«veta tnvarnp /, dne 17. I. 1952 prešel v. 
likvidacijo. Prigla-sitvpni rok: 30 dni po 
tej objavi. 

Likvidarljska kombija 

St.  28/52 1077 

Objava 
Upravni odbor Kmet js-ke zadruge 0\si. 

še je na seji dne 31. I. 1952 »kleni, da 
se Kopitar Avgust, upravnik KZ Oveiie z 
dnem 1. JI 1052 razrešuje dolfcnoeli ka- 
kršnega koli nakupovanja blaga za to za. 
drugo. Gioeiwti'Pna podjetja naj zahtevajo 
pri naročilu blaga za naSo zadrugo od na. 
kupcvalca pooblastilo od upravnega ndbo. 
)'a Nakupovaler. ),-• nima pooblast la. ni 
upravičen d ti nakupa blaga ter zadruga 
•• prevzamp odgovornosti za plačilo. 

Kmetijska   zadruga Ovsiše-Pndnarl 

Izgubljene listine 
preklicaieio 

Ahlin Anca, Samski dom. Podvin, 
p. Radovljica, roj. 25. IV. 1031, o<ebno .iz- 
kaznico It.  29233.  izdano  v  Radovljici.' 

1319 

Aleš Angela, Ljubliaiia, llradeckega 45, 
osebno   izkaznico,   izdano  v Ljubljani- 

1469 

••••• M.'ra, Maribor, Studenci, Limbu, 
fka 86, iviebno izkaznico, •••. št. 45222, 
ser. št. 47108, izdano v Mariboru 17. II- 
1951 jn delovno knjižco'izdano v Ma- 
riboru lota 1047. 1381) 

Battolino Valentina. Ljubljana, osebno 
«kazoico, reg- si. 40797/51, ser št, 0063107. 
izdano v Ljuhlian . .1325 

Bcdeiiikoric Marija, Gradec 63 pri Li- 
liji, osobno 'z-kaznico, ser. Številka F— 
0163645, reg.  št. 5339   izdano v Litiji. 

154 ? 

Bedrač Prane. Sp. U;eg 1©'« prj Pluiu 
osebno izkavn^o si. 57, izdano v Ptuju. n. 
knj žico za kolo, / 69Ü 

Unštjančič Jože, \ • • 11 k a Bukovica 29,. p. 
11. Hieirna, .*ebiio i/.krzii'ro, ser. šlev iha 
0354157, reg. -št. I.S47. 1-118 

1||<••(•• Anion. Volavlje 27, p. Prežga- 
nje. o.-1-bno ukazu co, sor. Hevilka F—• 
0160717. reg it. 2413, zdano pri OLO 
lafiihliana  okolica. 1464 

llrezar .lanko. Kan.žniira 6 pri (":IIK,III- 
liu, delovno knijžico ìt. 1928061, izdano 
11.  IV.   1919  v (:ru(iml|ii. ;,11 

Breznik Marija. Središče, osebno ukaz- 
li co, HT. it. 105711, ipg. g| 9360, izdano 
10. XU.  1950 v .Mariboru. 1170 

Cerar Prane Škrjnncevo 3, p. Hadomljc, 
osebno izkaznico it. 0785/51 in železniško 
ip/.i|sko i.zkaznifo, izdano v Jaršah.    1625 

('Chtar Janez, Maribor, Tovarna avto- 
niobilov, sanwki blok V, owbiio izkaznic«, 
reg št. 91172, 6cr- il. 48650, izdano v Ma- 
r.boru 25.  IV.  1951. 1379 

runta Bogdan. Mariborska tekstilna to- 
varna, o.seìwio «kaznico, reg. št. 41104), 
ser. i!. 41397. «dano v Mariboru 10. II. 
1951. 1365 

f-ernfič Jožef, Maribor, Melic, osebno iz- 
kaznico, reg. st. 29641, eer. št. 0027,400, 
izdano v Mar boru  12. I- 1951. 1382 

Dimr Vladimir, Leskovec 132 pr: Kr. 
škpm. r*p|ino izkaznico, ser. številki) F— 
0399962,  i «g. it. 21652, izdano \  Krškem. 

1544 

1'ragau Alojz, fttalenberg 4, o»ebno iz- 
kaznico, leg- št. 7413, eer. št. 0511723, z- 
dano v Ttebni-m 27. XI. 1950- 1052 

Farkaš Etelka rojena Gergar, Lončarnv. 
ci, 59, p. Krževci v Prekmurjii', osebno 
izk/ienico  il.   0124634,   izdano   v   M.   So. 
bolj. S3K 

Felzer Kari, Kadczelj, Slivnica pri Ma- 
r boru, osebno izkaznico, reg. šl. 1338., •••. 
it- 058914«, izdano v Slivnici 1. 1951.     ' 

1384 
Ferni'Sek Xeìa, Maribor, Tezno. Mo- 

sko\ska 7, osebno izkaznico, reg. številka 
19668, ser. it. 0017014. izdano v Mariboru 
28. XII. 1950. 13S6 

Muhar Marija, zadružnica, Zerovinci (jO, 
p. fvanjkovc, osebno iskaznico, teg. št. 
5722,*ser. št. F-0230032. izdano v Ljuto, 
meni. 1009 

Fordan Jožef. Pince, Dol. Lendava, roj. 
16. VIII. 1933, osebno izkaznico za ob. 
mejni pas, ser. št. G—232403, reg- števil- 
ka 9693, izdano v Dol. Lendavi. 1137 

Franges Marlin, Maribor, Mcljski brili, 
osebno izkaznice reg...št. št. 46756, ser. 
št. 44570, izdano v Mariboru 10. III. 1951. 

1385 

Gajzler Karel,    Velka 171.    p. Marija 
Snežna, o&ebno   izkaznico  št.   18415- 

1079 
Grejan   Karel,   Kavfe   22,  p.   Velenje, 

deovno   tirii-i   il.  HC S"«5. 1175 

C rutilar   Boris,   Zavmo  33,   p.  Bran. k, 
osebno   izkaznico,     izkaznico za   kolo  in 
mladinsko izkazn co,  izdano v  Gor,ri. 

1171 

Herga Marija. Ljubljana, Tovarniška 6, 
oeebno i«kazniro. reg. šl. 30362/51, eer. št. 
0052672, izdano  v Ljubljani. 1326 

Hcrrag   Franc,   Maribor,   Koroška  10 L 
sebno  .zkaznico.    reg- šl. 46180,   ser/ *' 

125, .zJauo v Mariboru 17. IV. 1951. 
1 1371 

Hribar  Antonija.  Veliki  vrli 63. p. Tr. 
žišče. delovno knjižco. sp.r. it. 2423587/49. 
orlano \   Novem  mestu 855 

Hribar Marija. Zg. Tuhinj 48, p. P mari, 
no pr, Kamniku, osebno izkaznico, ser. it. 
0461780, reg šl. 15870, izdano v Kamniku. 

1432 
llribljan Miro, Zgornje Jezerske io, 

voiaiko kili žico rezervnega ofeirja, izda. 
no od .IA   T Maribou. l?,-(0 

Jaiizev.c Jnžefa. Ljubljana. Sv. Petra 
uae p 57, osebno izkaznico, izdano v Liub- 
Ijani. 1328 

Javornjk šlelka. Gorenja vas 3S, p. KU>. 
n ca. osebno ižkaznco, izdano od OLO Ko. 
čevie |e|a  1051. ••^ 

Jereb č Barira,    Belline;  161, 
Vili.  1927, osebno jz-kazniro. 

roj.   13. 
1053 

Kamnicar Kazim.r. mil čnik. Ljubljana, 
uslužbpiKko izkaznica) it. 53^(09, izdano 1. 
1951 od tlpiaU' ljudske m lice za Slove- 
nijo. 1470 

Kaplan Milka, Urni ca 70, p .leeenice 
•• (ioi., osebno izkaznico, ^er. št. G— 
035437M, reg. it. !)6(>8, izdano ua Jeseni- 
cah. 1170 

Karnirnik Marko. Ljubljana, Gajeva 6, 
indeks kein èlle faikullpte TVS v Lpib» 
Ijani, izdan  i. 1917. 1487 

Kasen Izidor, Soča 139, Tolnim, pro- 
metnik drž. železnic, roj 1. IV. 1928. 
osebno izkazniro 698 

Kavec Marjana. Ljubljana, osebno zkaz- 
nico. reg. št. 604498, ecr. it. F—OrWJRfJS. 
izdano v Ljubljani. 1393 

Klaknčer Erika, Mar bor. Koroška 32, 
osebno izkaznico, reg- šl. 1456, SPI. št. 
S76S,   izdano   v   Mariboru   11    XII.   1950. 

13S1 
Klaiupfer Ludvik, Maribor, Tvorniška 

20, vojaško knj.žico za «/talno nesposobne. 
izdano v  Mariboru 1. 1949. 1372 

Ktiii'lcc Ivan, Maribor, Trg Bdeče arnn. 
de 2, pomočnško spričevalo, izdano od 
Inšpekcije dela v Mariboru 1. 194H.     1374 

Kmetijska    zadruga z. o. j.  Preddior, 
svojo štampiljko z naveden oi besedilom- 

•1206 
Kogovšej,-    Janez.    Ljubljana,    vojaïko 

knjižico št. 397, izdano od  vojaškega od- 
seka v Ljubljani. 1333 

Kolmanif Anton.  Sp. Kungola, Kczjak 
pr,   Mariboru, oeebno  izkaznico, reg. št. 
25519, ser. si. 0175239. izdano v Sp. Kun- ' 
goti 1951. 1367 

K<)ri>*eč Ivan, Kmetijsko gospodarstvo 
Zavrč, delovno knjižico št. 2777496-   1143 

Kotar Ana, Zdinja vas, Novo mesto, de- 
lovno knj,žico, izdano v Ljubljani.     1485 

Kotnik •••1•, roj. 1. II. 1935. Jankovi, 
čeva 7, Gor. Kadgona. c.eebno izkaznico 
za obmejni pas. reg. št. 9100, ser. št. 
0065902,  izdano 5. III.  1951. 812 

Koračić Anloii. Maribor. Zg. Badvanje, 
Maroltova 17, oeebno izkaznico, reg. št. 
27550, ser. št. 34252, izdano v Mariboru 
25. I. 1951. 1375 

••••••• Jože, Kranj, osebno izkaznico. 
reg. št. 4445, ser. št. 0180755, izdano v 
Kranju. 14©5 

Krafan Janez. Senožet; 7, osebno izkaz, 
uro. reg. št. 10095, ser. žt. F—0168379, 

izdano v Dolskem, 1466 
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Krašovcc Rudolf, Loke 357, Trbovlje I, 
roj. 4. IV. 18S7, osebno .zkaznieo. ser- št. 
F—0714759,   ree. št.  1440. 1173 

Kregar Marija, Maribor. Masarykova 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 16681, ser. It. 
17796. izdano  v  Mariboru 29.  II-   19-5). 

1368 

Kresuik Stanko, delavec, Store, delovno 
knjižico št 2410192, izdano od OLO Celje 
okolica. 1311 

Kuk Hermina, Ljublana, Verovàkova 
22, osebno izkaznico, ree- it. 90749. ser. 
it. 011 Wis», izdano v Liiîblian.. 1488 

Kurat Krane, Seui/ias 117. Gor,ca. 
osebno izkaznico ser. št 0312091. re;; št. 
44009. 807 

Lešnik Bogomir. Št Jan/, pr. Velenju, 
osebno .zbazmeo, ser. »t. 0788809, ree It. 
2417.  izdano 11.   (•   1951  v   Poljanah. 

Linie Janko, Ljublana, vojaško šofersko 
i-skazDieo, izdano ori vojne pošle št. 7309 
v Ljubljan- 1392 

Lokauc Martin, rudar, Senovo 110 Pri 
Rajhenburgu, ospbno izka?n co, ser št. 
0380912.  reg   št   36602. 1140 

Lcrbek Anton, K med i^*Uo •••••••••• 
Zavre, delovno knjižico št. 27711753.     i 14'. 

Majcen Knstina, rojena Zamošun, G ra- 
die, Strnišče pri Ptuju, osebno izkazu.co. 
eer   št. 0273C76, reg. št. 30366. 1539 

Male Marija, Maribor, Kočevarjeva 15, 
osebno zkaznico, reg. št. 8988, eer. Št. 
10196, izdano v Mariboru 13.  XII. 1950. 

1376 

Mejač   Andrej.    Turje   14,    p.   Dol   pri 
Hrastniku, roj. 25. XI. 1906, osebno izkaz- 
nico, eer št. F—U743306, ree- št. 29996, 
zdano 2. I. 1951 v Trbovljah. 1006 

Mejah Marija, 1';• HI ca pri Zidanem 
mostu, osebno zkaznico, ser. številka F— 
0749511, rei; št. 3620 J izdano v Troov 
ljah. 1391 

Mesaric Lcnard, Ljubljana, osebno fa- 
kaznieo št   4447, izdano v Prelogu-    1467 

Mitkovič Marjana, M. Sobota. T,tov<s11. 
roj. 19- VII. 1931, osebno izkaznico, ••^. 
St. 30S68, eer. št. U-0112578. izdano v 
M   Sobot. K'«l 

Moëiiik Julfca, Kne'ža 87, osebni izkaz- 
nico št- 0254813, izdano v Tolminu.    1321 

Mulej Jože, Liubijana, Knallieva 2, 
osebno izkaznico, ser. št. 21753/50, rež- «t. 
F—0044063, in sindikalno izkaznic" št. 
52414,  izdano  v   Lpibluini 1489 

Koč Srrfkij.Cird. Jesenice, Ciril Meto- 
dova 1. »'felino izkaznico, ser. šfevlka 
G—0349ÌS8. ree  št. 4528. 1229 

Nosan Aduli. .Mar bor, Studenci, Canže- 
kova 10, osebno izkazn.cn, reg. št. 37234, 
ser. št. 36746. izdano v Mariboru I. 1950. 

13•• 

••••• Adolf. Maribor. Vojašmška 21, 
vojaško knjižico, izdano od vojaškega od. 
seka Maribor mesto. 1322 

Paternu •••|•, Circe 93, Kranj, osebno 
'skaznico, rcg. št. 3607, ser št. 0179017. 
izdano T Kranju. 1323 

Vavlorič   Jože,   Jesenice.   Blejska   ••, 
osebno izkaznico za obmejni pa«, eer. št. 
0351584,  reg. it. 6874, izdano na Jesrmi 
cab. ::!I4 

Pere Tilka, Ljubljana, osebno izkaznico 
št. 96563/51, .zdano v Ljubljani. 1336 

1'eteiliii Alojzij, Ljubljana, Poljanski na. 
sip 14. osebno izkaznico, reg. št. 32932/51, 
ser. št. 00555242, objavo za vožnjo >o že. 
leznic, zu šolsko leto 1951/52 • izkaz, 
nico med črnske fakultete, izdano v Ljub,- 
ljani. 1471 

Pilko Stanislava. Maribor, Ulica hero- 
ja Stanela 12, osebno izkaznico, reg. št. 
46861, ser. št. 0039583. izdano v Ma ribo- 
ru 9. .II. 1951. 1360 

1'intar Hi'riii'ua. Suhi potok, Kočevje, 
roj. 7. VII. 1930, osebno rzkaznico, eer. št. 
G—0122453, reg. št. 40742. izdano pri 
K LO Alozelj. 1484 

Pivk Jožica, Ljubljana, bolničarsko 
spričevalo, izdano leta  1950 v Ljubljani. 

1335 

Podpornik Franc, Trnovo 34. Gonca, 
roj. 21. XII 1923, osebno izkaznico, reg. 
št. 63313«, ser. št. 14340. izdano v Solka- 
nu, šofersko knjižico št. 1638 in vojaško 
knjižico, izdano v  Ajdovščini. 8S3 

Prolog Jože, Ljubljana iislužheimko 7- 
kaznico št. 54817 izdano od Uprave mi. 
1 ce v Trbovljah. ' 1331 

Proizvodnja nafte, Dol. Lendava, pro. 
inelno knjižico šl. 8757,' izdano v Dolnji 
Lendavj za tovoru avto znamke »Dia. 
mojul', reg št. S—507), 51. mot >rja 
1225377. št. ša«ije 986 A 2714. 890 

Rac Miirija, Maribor. Tezno. Tabor šče 
I, osebno izkaznico, reg. it. 31977, ser. št. 
002391, izdamo v  Mariboru 1. V. 1951. 

1380 

Reicher Fm lija, Maribor, Trubarjeva 4, 
osebno izkazn co, •••. št. 41250 ser št. 
0041451. izdan« \  Mariboru 1. 1951-    1373 

Rihfer Felik». Vrlin-, dol 'Mi Limhušn, 
osebno i/.kii7.inco. lei:, št. |5<)52, eer. »I. 
0577107.    zdano  \   Liniluišu   1951.        1378 

Samrc Smil|,i. Liubijana. o«ebiio izkaz- 
nioo. reg. š|. •7905.51, «er št F—0110215. 
tedano v Ljubljani 1327 

Sedmak Filip. Planina pii Aidovačini, 
osebno 'zkaznico. reg. št. 29204. izdano v 
Gorici. 1546 

Sekili Danijel, Trbovlje, Loke 42», eseb. 
no izkaznico, ser. št. F—0716235 •••. št. 
2925 ' 1083 

Sire Vinko, Savci 72, p. Sv. Tomaž pri 
Ormožu, osebno izkazn co št. 12951, izda- 
no v Ljutomeru. 722 

Skitek Alojz, Dolga brda. Prevalje, 
osebno  in  železniško izkaznico. 929 

Somer •••••, Cernei 158, p. Petrovci, 
roj. 8. •1•. 1898, osebno izkaznico ser. 
št G— 0118601, reg. št. 36891', zdano v 
M   Soboti. 637 

Stangl Anica, KrmeJj. Dolenjsko, WfU. 
no izkaznico, izdano v Trebniem.       1545 

Straug Herbert, Maribor. Tvorniska 20. 
delovno knjižico, izdano 1947. 1377 

Savel Karel. Vaneča. roj. 11. V. 19-24, 
osebno izkaznico, eer- št. 0129116, reg. št. 
47406, izdano v Murski Soboti. 1177 

Silak Jožef. Kmeti jeko gospodarstvo 
Zavrč. delovno knjižico št. 2777466.     1141 

$ket FJizalietn, Maribor, Metelkova 7, 
osebno izkaznro, i-eg. šf. 39344, eer. št. 
0031090, izdano \  Mariboru 22. f. 1951, 

1369 

âkulj Angelca, Ljubljana, sindikalno 
knjižico, (zdano 18. V. 1948 v  Domžalah. 

1334 

Smid Ivana lojena Slapšak, Usljc 6, 
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico reg- 
st. 4101, izdano 22. 1. 1951 prj OLO Ljub. 
Ijana okolica. 1317 

Standcker Karol, Maribor. Splavarski 
prehod 3, osebno zkaznu-o, reg. et. 8073, 
ser. št. 4282, izdano v Mariboru 5. XII. 
1950 111 invalidsko železniško izkaznico 
št. 189/š 91406 7. dne 24. II. 1951.      1387 

Tekavec Jože, Liubijana osebno izkaz- 
nico, ser št. F-0037738. reg. št. 15428/50, 
izdano v Ljubljan . 1332 

Tomažič Jerica. Maribor, Nova vas, se- 
dai Valvazorjeva 5ö, osebno izkaznicoi 
reg. št. 20717 ser. št. 0025063. izdano v 
Mariboru 195) 1364 

Totani» klobukov »šešire, skoi'ja Loka, 
odobrenie za uvo/ št. 71.121 na L t. 
2,041-000, izdano od Sveta za nduslrijo 
LRS dne 12. XI   1951. 1078 

TraJnjek Jožef, Lipove 96, p. Beltinci, 
osobno izkaznico, reg. št. 716. ser. št. 
0082426   izdano  v   M. Sobot. 882 

Trenta Franc, Nadanje eelo 13, Postoj, 
na, knj žico spomenice št. 17610, zdano v 
Ljubljani. 1463 

Trgoibko podjetje ïa (»•••••• na ve- 
liko >Kokra« Kranj, evid. tablico tovor- 
nega avtomobila št. S-2330. 1207 

1'rbajs Marta, Svet je 9. OM'IIUO izkaznj. 
co, eer. št. F—128293, reg. št. 236«!. ir,. 
dano v Medvodah. 1329 

VerbančiF Slavica roj. Fajfar. Virzinet 11. 
n , p. Sv. Miklavž pri Ormožu, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F—0225713, reg. St. 1403. 
izdano 15. XII. 1951 v Ljutomeru.      1X20 

Vcritnvšek Andrej, Vplrkp Malmicp 52, 
p. Krška \as. roj. 5. XI 1909, osebno iz- 
kaznico, reg. M 28790. ,rr. šl. 0407100, 
izdano v Krškem- 1082 

Vrbi»no »odieče LltS Ljubljana, in,», 
tablico osebnega avtomobila ^Chevrolet« 
št. S—2<W. izdano v Ljubljan . 1212 

Zadnik Danica, Maribor, l.ivadna 28, 
osebno iz.kazn co, reg- šL 16960, «er št. 
0017875, izdano v  Mariboru 1951.        1470 

Zajšck Štefanija, Tova ina alumin.ja, 
Strnišče pn Ptuju, osebno izkaznico, ser, 
št. 0273657, rog. št. 30347, izdano 7. IV. 
1951  v Ptuju. f.'tO 

Zupanir Marij.,. Bre/jr pri Maiiboru, 
Dupleška 31, osebno /.••••••, reg. št. 
14486, ser. 0005195. iwtano v Mariboru 5. 
XJI. 1950 ITI železniško režijsko karto z 
vložkom /-a prosto vožnjo. j.SftS 

Žagar Franc, delovno"kiijižico številk* 
2807153, izdano n» Jesenicah. 1008 

Žerjal Ivan. Želev.uičarsko gradbe.no 
podjetje, sekeja Lupoglav, lslra, delovno 
knjižico  št.   128042. 783 

čeželj Milena, Ljubljana Celovška 5, 
osebno izkaznico, rog. št. 96046/51. ser št. 
F—0118356,  izdano   v   LjtiMjam. 1472 

2unknTÌr Antuiiija, Maribor, I ezno, Ni.- 
kova 16, oeebno izkaznico, reg. št. 34628, 
ser. št. 36564, izdano v Mariboru J. II- 
1951. 1363 

Žnknrec Vera, Ljubljana, Streltška 12, 
osebno izkaznico št. 9271—51, izdnno v 
Ljubljan 1468 

Udaja >Draiinj ht\ LRS«. DIreklo: to odgovorni oređnjk: dr. Raelko Motoi, tieka t-6karoa >Xoneta fomàiêa« v Ljubljani 
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18. Ada Krivic, predsednik Svela pionirjev 
LKS. 

14. dr. Anton Kr ž i sni k. podpredsednik Ljud- 
ske skupščine LR Slovenije, 

15. dr. Stanko L a j e v e c, načelnik oddelka za 
higieno dela Centralnega higienskega zavoda, Ljub- 
ljana, 

16. dr. Slava Lunaček, načelnik oddelka zu 
šolsko higieno Centralnega higienskega zavoda, Ljub- 
ljana, 

17. Pavla M e n e e j, referent za zaščito težkih 
invalidov pri Zvezi vojašlcih vojnih invalidov LRS, 

18. Rado M i k 1 i e, načelnik Uprave za sistemi- 
zacijo Sveta vlade LR Slovenije za zakonodajo in iz- 
gradnjo ljudske oblasti, 

19. Ivan Murko, delavec tovarne ,• Litostroja, 
Ljubljana, 

20. dr. Robert Neubauer, profesor Medicinske 
visoke šole v Ljubljani, 

21. Albin 0 g o r e 1 e c, predmetni učitelj Zavoda 
za gluhonemo mladino, Ljubljana, 

22. Marjan Pave i è, inšpektor za posebno šol- 
stvo Sveta vlade LR Slovenije za prosveto in kulturo, 

23. dr. Milan P e r u š e k, pomočnik ministra — 
predsednika Sveta vlade LR Slovenije za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko, 

24. Lojze Piškur, sodnik Vrhovnega sodišča 
LRS, 

26. dr. Tone Ravnikar, predsednik Sveta za 
ljudsko zdravstvo in socialno skrbstvo Mestnega ljud- 
skega odbora Ljubljana, 

26. Franc R o ž a n c, učitelj Zavoda za slepo mla- 
dino v Ljubljani, 

27. Janko Rudolf, predsednik Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, 

28. Milan S k i t e k, načelnik inšpekcije dela Sve- 
ta vlade LR Slovenije za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko, 

29. Franc' Strle, pomočnik ministra — predsed- 
nika Sveta vlade LR Slovenije za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko, 

30. Mira Svetina — Tomšič, predsednik 
Kontrolne komisije CK KPS, 

31. Franc T o m a n,  delavec Železarne Jesenice, 
32. Tone T o m a n , pomočnik ministra — pred- 

sednika Sveta vlade LR Slovenije za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko, 

33. Vida T o m š i č, organizacijski sekretar CK 
KPS, 

34. Katja Vodopivcc, pomočnik direktorja 
Statističnega urada LRS, 

35. Ana Z i h e r 1, predsednica Mestnega odbora 
AK2, Ljubljana, 

36. Mima   Zupančič, učiteljica, Krško. 

Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz. 

LRS 

VI 
Ta  ukaz velja  z dnem objave v   rUradnem listu 

U št. 58. 
Ljubljana, dne 15. februarja 1952. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

Vlada Ljudske remiblike Slovenije 
22. 

Na podlagi 78. člena ustave LRS, v zvezi z 38. in 
40. členom splošnega zakona o ljudskih odborih izdaja 
vlada Ljudske republike Slovenije 

odredbo 
o ukrepih za preprečitev in odstranitev posledic izrednih 

snežnih padavin v Lit Sloveniji 

I 
Da se preprečijo in odstranijo posledice, ki so 

nastale ali ki utegnejo nastati zaradi izrednih snežnih 
padavin v Ljudski republiki Sloveniji za varnost ljudi, 
za promet in za narodno gospodarstvo sploh, se odreja 
mobilizacija potrebne delovne sile, prevoznih sredstev, 
orodja itd. Pooblaščajo se okrajni, mestni in krajevni 
ljudski odbori, da to mobilizacijo na svojem območju 
izvršijo. 

II 
Imenuje se komisija za izvajanje te odredbe pri 

vladi LRS, ki jo sestavljajo: 
V i p o t n i k Janez, predsednik Sveta vlade LRS 

za gradbene in komunalne zadeve, kot predsednik ko- 
misije, ter 

Jakopič Albert, predsednik Sveta vlade LRS 
za blagovni promet, 

Rudolf Janko, predsednik.Zveze enotnih sindi- 
katov Slovenije, 

Kocijančič Boris, generalni sekretar vlade 
LRS, 

Z o r k o Peter, pomočnik ministra za notranje za- 
deve LRS, 

B or š t n a r Jože, član CK KPS, 
M a 1 e ž i č Matija, organizacijski sekretar Izvršne, 

ga odbora OF Slovenije, in 
L e p i n Danijel, generalni direktor Direkcije že- 

leznic Slovenije kot člani. 

III 
Kdor se mobilizacijskim ukrepom ljudskega odbora 

ali komisije za izvajanje te odredbe ne pokori, se kaz- 
nuje z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z zaporom 
do 30 dni. 

IV 
Ta odredba velja takoj. 

Št. S-124/3-52 
Ljubljana, dne 18. februarja 1952. 

Minister 
?a notranje zadeve LRS:      Predsednik vlade LRS: 

|      Boris Kraigher 1. r. Mina Mariûko 1, r. 
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23. 

Na podlagi 2. člena zakona o overovitvi podpisov, 
*    pisave in prepisov izdaja vlada LRS 

odredbo 
o dopolnitvi odredbe o določitvi krajevnih (mestnih) 
ljudskih  odborov,  ki opravljajo  overovitve  podpisov, 

pisave iu prepisov 

1 
Odredba vlade LRS o določitvi krajevnih (mestnih) 

ljudskih odborov, ki opravljajo overovitve podpisov, pi- 
save in prepisov z dne 15. julija 1948 (Uradni list LRS, 
31-170/48) se dopolni tako, da se XV. odstavek 1. točke 
v celoti glasi: 

»XV. V okraju Poljčane: Oplotnica, Rogaška Sla- 
tina, Rogatec, Slovenske Konjice in Šmarje pri Jelšahc. 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRSr. 

Št. 1057/2—51 
Ljubljana, dne 13> februarja 1952. 

Minister za  pravosodje  LRS: Predsednik vlade LRS: 
Dr. Heli Modic 1. r. Miha Marinko 1. r. 

24. 

Obvestilo 
državnim podjetjem, zavodom in uradom glede naro- 

čanja legitimacij za znižano voznino 

Direkcija za železnice Ljubljana obvešča vsa držav- 
na podjetja, zavode in urade, da je glavna direkcija 
Jugoslovanskih železnic pod štev. 419/52 z dne 6. t. m. 
izdala za naročanje legitimacij P-30, P-31 in K-15 za 
popust voznih cen k Uradnemu listu FLRJ, štev. 56/51 
še tale pojasnila: 

1. Po' odločbi 3203 z dne 19. XII. 1951 (Uradni 
list FLRJ, štev. 57/51) imajo do ugodnosti 50°/o popusta 
pri vožnji pravico vsi delavci in uslužbenci ter člani 
njihove ožje družine, ki so v delovnem razmerju pri 
družbenih organizacijah; semkaj spadajo: sindikalne 
organizacije, zveze, združenja, zbornice, družbene usta- 
nove, politične, fizkulturne in športne organizacije, 
2nanstveno-kulturne organizacije in podobno, katerih 
ustanovitev irr delo je potrdil pristojni organ državne 
uprave, člani in častni funkcionarji družbenih organi- 
zacij nimajo pravice do te ugodnosti. 

Do ugodnosti po prejšnjem odstavku imajo pravico 
tudi delavci in uslužbenci, ki so zaposleni (v delovnem 
razmerju) pri zadrugah, zadružnih zvezah in zadružnih 
podjetjih. 

2- člani proizvodno-predelovalnih in uslužbenskih 
obrtnih zadrug ter člani njihove ožje družine imajo pra- 
vico do ugodnosti kakor delavci in uslužbenci družbenih 
organizacij pod točko 1. 

3. Honorarni uslužbenci, ki so zaposleni polni de- 
lovni čas, imajo pravico do enake ugodnosti kakor 
uslužbenci državnih podjetij, uradov in ustanov. Drugi 
honorarni uslužbenci nimajo pravice do te ugodnosti. 

4. Učenci v gospodarstvu imajo pravico do ugod- 
nosti pri vožnji z enakimi pogoji kakor delavci, toda 
tako, da tedaj nimajo pravice do ugodnosti kot družinski 
člani. 

5. Ugodnost 50% popusta lahko uporabijo tudi 
tisti upokojenci, ki niso člani Združenja upokojencev, 
in sice;- tako, da naročilnici ( trebovanju.) za legiti- 
macijo za ugodnostno vožnjo prilože tudi overjen prepis 
odločbe o pokojnini. 

Z rodbinskim upokojencem se glede na priznanje 
ugodnosti 50 u/o popusta razumejo razen nosilca rodbin- 
ske pokojnine tudi drage osebe (otroci), ki so upošte- 
vani v odločbi o priznanju rodbinske pokojnine. 

6. Če delavec ali uslužbenec uživa enako ali večjo 
ugodnost pri vožnji na kateri koli drugi podlagi (n. pr. 
kot invalid), nima pravice do ugodnosti 50% popusta 
trikrat letno. 

7. O 11-mesečnem delovnem stažu veljajo analogni 
predpisi, ki podrobneje opredeljujejo delovni staž za 
uporabo ugodnosti za letni dopust. 

8. V seznamih za overitev legitimacij za ugodnostno 
vožnjo morajo organizacije, naštete pod 1. in 2. točko 
zapisati tudi številko odločbe in naziv organa državne 
uprave, ki je potrdil ustanovitev in delo posamezne 
organizacije. 

K zgornjim pojasnilom daje direkcija za železnice 
Ljubljana še tale navodila: 

1) K 4. točki (legitimacije za učence v gospodar- 
stvu): legitimacije, ki so jih do sedaj naročali uradi, 
podjetja in zavodi kot za ožje družinske člane (P-31), 
lahko zamenjajo z novimi legitimacijami P-30, vendar 
jih morajo znova plačati, železniška direkcija pa mora 
stare legitimacije P-31 uradno- razveljaviti. 

2) Ko izstavljajo legitimacije, morajo podjetja, za- 
vodi in uradi sami v seznamu vpisati številke in datum 
legitimacij P-30 in P-31. Poleg žiga ali naslova urada, 
podjetja ali zavoda se mora vselej napisati tudi kraj — 
sedež- 

3) Pri otrocih pod 16 leti starosti, ki zanje še niso 
obvezne osebne izkaznice, se morajo v legitimaciji P-31 
namesto številke osebne izkaznice vpisati rojstni po- 
datki. Pri otrocih od 16. leta iiaprej pa se mora v 
opombi navesti, da se redno šolajo. Legitimacije P-31 za 
otroke od 4. do 10. leta starosti žigosa z žigom otrok 
samo železniška direkcija. 

4) Pristojbina za obrazce se mora, kakor je bilo že 
objavljeno, odslej nakazovati na čekovni račun štev. 
604-54044-5 na naslov — Direkcija za železnice Ljub- 
ljana, oddelek materialne tehnične oskrbe. 

5) Legitimacije K-15 (ne P-15) dajejo pravico za 
vozni popust samo za potovanje na letni dopust, ne pa 
na mesto legitimacij za mladoletne otroke od 4- do 
10. leta starosti, kakor si nekateri uradi, zavodi in pod- 
jetja napačno tolmačijo. 

Št. 99 — XI — 52 
Ljubljana, dne 13. februarja 1952. 

Načelnik občega oddelka: 
Toporiš Ivan I. r. 

Izdaja >Uradni liet LRSi. — .Direktor in odgovorni urednik: dr. Rast k« Močnik — tVa tiekarna >Toneia Tomaičm — vsi v 
Ljubljana — Naro6n.na: letno $40• din. — Potjamezna številka: 8 din do « etram, \ \iie nadaljnje 4 strani 4 d u več, po 
pošti 8 dm več. — Uredništvo la uprava: Ljubljana, Gajeva ulica ó. pcžtui predal 336. — Telefon uprave: 55-79. — Čekovni 

račun: 601.9O1SQ.0 



Poštnina •1•1••• » goiorinl L-RS OQktnov  -î t*£ić. 
CENA 12 dia 

URADNI Libi 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 26. februarja 1952 Številka 7 
VSEBINA 

25. Odredba o délai odpravi odredbe o prepovedi lova na la-      26. Odločba o zavarovanju drevesnega parka v Gorici na foiiulu 
zanke in poljske jerebice. ob dvorcu h. ät. 69 A. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
25. 

Na podlagi 29. člena zakona o lovu (Uradni list 
LRS, št. 16-91/49) izdajam 

odredbo 
o delni odpravi odredbe o prepovedi lova na ïazauke 

in poljske jerebice 

1. Odredba o prepovedi lova na mzanke in polj- 
ske jerebice (Uradni list LRS, št. 44—237/48) preneha 
veljati glede lova na poljske jerebice za območje okra- 
jev Gorica in Sežana. 

2. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 111-300/2-52 
Ljubljana, dne 5. februarja 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za kmetijstvo 

in gozdarstvo: 
• Viktor Avbelj 1. r. 

2G. 

Na podlagi 1. in 3. člena zakona o varstvu kuiiur- 
nih ëpomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski 
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23—137/48) 
izdajam po predlogu Zavoda za spomeniško varstvo 
Ljudske republike Slovenije 

odločbo 
o zavarovanju drevesnega parka v Gorici na Rafutu 

ob dvorcu h. št. 69 A 

Drevesni park v Gorici na Rafutu ob dvorcu hišna 
št. 69 A. v katerem rastejo poleg lepotičnega grmovja 
številne vrste znamenitega, pri nas redkega eksotič- 
nega — mediteranskega drevja, ee zaradi znanstvenih, 
gozdno-gospodarskih, estetskih in turističnih vzrokov 
zavaruje kot prirodna znamenitost. 

Zavarovani park leži na južnem pobočju hriba Ko- 
stanjevica, ca 200—300 m od državne meje, na parceli 
št. 115/12 pri vložni št. 167 k. o. Pristava ter obsega 
približno 1.5 ha. 

Park je eplošno ljudsko premoženje pod upravo 
Okrožnega higienskega zavoda v Gorici. 

4 
V zavarovanem parku je prepovedano: 
a) sekanje dreves in grmov, kakor tudi kleščenje, 

lomljenje in trganje vej, puljenje sadik ali kakršno- 
koli drugo poškodovanje nasadov; 

b) paša, posedanje in poleganje po tratah kakor 
tudi odmetavanje papirja in di-ugih odpadkov; 

c) hoja izven obstoječih poti in stez; 
č) poškodovanje in odstranjevanje svarilnih tablic 

in rastlinskih imenskih etiket. 

Zavarovani park mora biti dostopen za znanstveno 
proučevanje in raziskovanje. 

Park ni dostopen javnosti Izjemna dovoljenja za 
obisk izdaja upravni organ. 

6 
Posamezna drevesa in grmi se smejo posekati ali 

odstraniti le z dovoljenjem Zavoda za spomeniško var- 
stvo LRS. 

Prav tako se ••••• nove zgradbe v parku postav- 
ljati ter nova pota in steze napravljati le z dovoljenjem 
in po navodilih Zavoda za spomeniško varstvo LRS. 

Park vzdržuje in neguje na svoje stroške upravni 
organ — Okrožni higienski zavod v Gorici. 

8 
Varstvo parka se glede na prednje predpise iz- 

roča upravnemu organu. 
Po predpisih splošnega zakona o ljudskih odborih 

sodeluje pri varstvu krajevni ljudski odbor Solkan, ki 
naj domače prebivalstvo seznani e predpisi te odločbe. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zava- 
rovanim parkom ima Zavod za spomeniško varstvo 
LRS. 

9 
Kršici le odločbe se kaznujejo po 18. členu za- 

kona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih zna- 
menitosti v LRS z dne 21. V. 1948 (Uradni list LRS, 
št. 23—137/48) v zvezi e 1. členom — V 1) zakona o 
uskladitvi predpisov o kaznivih dejanjih in prekrških 
v zakonih Ljudske republike Slovenije s kazenskim 
zakonikom in z uvodnim zakonom h kazenskemu zako. 
niku z dne 15. VI. 1951 (Uradni list LRS, št. 21— 
110/51). 
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10 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS', za upravni organ pa takoj po pravnomoč- 
nosti. 

St. 622/1-52 
Ljubljana, dne 25. januarja 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za proeveto 

in kulturo: 
Boris Ziherl 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 5 z dne 23. februarja 1952: 

3ö. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o prometu 
s strelnim orožjem, strelivom in razstrelilnimi sredstvi. 

ST. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o social- 
nem zavarovanju vojaških oseb in pripadnikov ljudske 
milice. 

38. Navodilo za volitve delavskih svetov in upravnih od- 
borov gospodarskih   podjetij. 

S9. Odredba o organu, ki je pristojen za vodstvo vpisnikov 
ladij trgovske mornarice FLR.J za dolgo in veliko obal- 
no plovbo. 

40. Navodilo k uredbi o gradnji investicijskih objektov 
kmečkih delovnih zadrug in o oprostitvi kmečkih de- 
lovnih zadrug investicijskih dolgov. 

41. Navodilo o vplačevanju denarnih sred-tev n.imenskih 
skladov kmetijskih zadružnih organizacij pri državnih 
bankah za kreditiranje kmetijskih zadrug. 

42. Navodilo o spremembah na\ odila o povračilu dmvnili 
prevoznih stroškov delavcem in Uslužbemem. zaposle- 
nih v gospodarskih podjetjih, gospodarskih združenjih. 
državnih ustanovah in uradih.      , 

43. Navodilo o zaračunavanju prodajnih cen na debelo za 
žito. moko in zdrob in o obračunavanju razlik v cenah 
za dobave, ki jih vršijo podjetja za promet z žitom. 

44. Odločba o delitvi dobička in o skladih obrtniških za- 
drug. 

45. Odločba o uvedbi posebnega pribitka za sobe. 
46. Odločba o obvezni kalkulaciji in obračunu produkcijskih 

stj-oškov za les na panju pri gozdnih gospodarstvih. 
47. Odločba o spremembi tarif v civilnem zračnem prometu. 

Št. 6 z dne 30. januarja 1952: 

48. Splošna uredba o vodnih skupnostih. 
49. Uredba o ustanavljanju in delu trgovskih podjetij. 
50. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o trgo- 

vinski inšpekciji. 
51. Uredba o odpravi uredbe o ustalitvi delovne sile in o 

vskladitv.i planov delovne sile s planom plačilnega 
fonda in planom zagotovljene preskrbe. 

52. Odločba o prodaji traktorjev in kamionov za široko 
potrošnjo. 

53. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ukre- 
pih za varstvo vodov za električne xveie pred električ- 
nimi vodi. 

54. Odločba o tarifi za plačevanje žigovine in drugih pri- 
stojbin za pregled in žigosanje meril in predmetov ii 
plemenitih kovin. 

55. Odločba o načinu zbiranja mesečnih poročil o osebju, 
zaposlenem v gospodarstvu. 

56. Odločba o spremembah in«dopolnitvah temeljnih razpo- 
redov kontov (kontnih planov) državnih gospodarskih 
podjetij. 

57. Odločba o plačah vajencev v državnih gospodarskih 
podjetjih, državnih obrtnih obratih in delavnicah tistih 
strok, ki niso zajete z uredbami o plačah delavcev in 
vajencev posameznih gospodarskih panog. 

58. Odločba o financiranju otroških jasli in otroških vrtcev. 
59. Odločba o spremembi in dopolnitvi tarife za prevoz pot- 

nikov in prtljage v pomorskem prometu. 
60. Odločba o udeležbi kmečkih delovnih zadrug, kmetij- 

skih zadrug splošne oblike in državnih kmetijskih po- 
sestev pri razdelitvi deviz, do>eže.nih z izvozom kmetij- 
skih prehranbenih predmetov. 

61. Odločba o  obvezni   kalkulaciji  in   obračunu   stroškov 
kmetijske produkcije za kmetijske zadruge. 

62. Navodilo o obvezni kalkulaciji in obračunu stroškov 
kmetijske produkcije kmetijskih zadrug. 

<;:5. Navodilo o obvezni kalkulaciji in obračunu stroškov 
pri državnih kmetijskih posestvih. 

64. Navodilo o popisu in ocenitvi osnovnih sredstev in o 
ugotovitvi višine amortizacije  v kmetijskih  zadrugah. 

Popravek zakona o proračunih. 
Popravek temeljnega zakona o družbenem prispevku in 

davkih. 
Popravek navodila k uredbi o obvezni kalkulaciji in obra- 

čunu stroškov v industriji in rudarstvu.. 

Št. 7 z dne 6. februarja 1952: 

65. Uredba  o delovnih knjižicah. 
60. Odločba o ustanovitvi komisije za medicinsko znan- 

stveno raziskovanje. 
67. Odredba o podaljšanju rokov za predlaganje zaključ- 

nih računov državnih gospodarskih podjetij za leto 1951. 
08. Odločba o prenosu zadev standardizacije. 
69. Odločba o ustanovitvi Zavoda za napredek turizma in 

gostinstva. 

Št. 8 z dne 13. februarja 1952: 

70. Odločba o hrambi arhivskega materiala. 
71. Pravilnik o skladu za kulturno-prosvetni napredek v 

kazenskih poboljševalnih zavodih in za pomoč tistim, 
ki so odpuščeni iz teh zavodov. 

72. Pravilnik o registracij! prodajaln in poslovalnic trgov- 
skih podjetij. 

73. Navodilo o zbiranju, hrambi in periodičnem izločanju ar- 
hivskega materiala. 

74. Navodilo k odločbi o obvozni kalkulaciji in obračunu 
produkcijskih stro&kov za les na panju pri gozdnih go- 
spodarstvih. 

75. Navodilo o sestavljanju, pregledovanju in potrjevanju 
zaključnih računov drž. gradbenih podjetij za leto 1951. 

76. Odločba o spremembi poštne, telegrafske in telefonske 
|        tarife. 

Izdaja >Uradni liet L.RS<. — Direktor in odgovorni urednik: dr. RasLko ••••• — tiska tiskarna >Toneta Tom3i£a< — vaJ v 
Ljubljan. — Saročn.-Da: letna ••40 din. — Posamezna 5tev•a: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 etrani 4 din veî, po 
poäti 8 dm več. — Uredništvo ia uprava: Ljubljana, Gajeva ulica 5, postai predai 336. — Telefon uprave: 55-79. — Cekovn 

••&•: 601.90180.0 
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Letnik IX Priloga k 7. kosu z dne 26. februarja 1952 Štev. 7 

Razglasi in objave 
Naročnike in druge interesente opozarjamo, da je v naši založbi in 

v izdaji Društva pravnikov LRS izšla knjižica 
ZAKON O IZVRŠITVI KAZNI 

Ta naš novi zakon, temelječ na socialističnem humanizmu, ki diha 
iz kazenskega zakonika, uvaja številne novosti v namenu, dati poudarka 
varstvu osebnosti in pravic državljanov. V 145. členih je nanizana poleg 
splošnih določb vrsta poglavij o izvršitvi smrtne kazni, o izvrševanju kazni 
strogega zapora in zapora, o varstvenem domu za obsojene porodnice, o 
pogojnem odpustu in odpustu obsojencev iz kazenskih poboljševalnih 
zavodov, o izvršitvi drugih vrst kazni, dalje poglavja o oddaji v zavod za 
varstvo in zdravljenje, o odvzemu predmetov in izgonu iz države ter o 
izvršitvi kazni, vzgojnih poboljševalnih ukrepov in varnostnih ukrepov 
glede mladoletnikov. V uvodnem delu knjižice je dodanih nekaj zelo 
poučnih pripomb k tej pomembni pridobitvi naše kazenske zakonodaje. 

Cena 65.— din. 
Izšla je tudi brošura 

Tarifa za nagrade odvetnikov, s spremenjenim in dopolnjenim pravilnikom. 
Cena 35.— din. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Register državnih 
guspodarskih podjetij 

Pri   vsaki   registraciji' je   sedež  podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be alj izbrisa pa  v datumu 

294. 
Vpisi 

Besedilo: Dravske elektrarne,  Maribor. 
Poslovni predmet: Proizvodnja in pro- 

daja električne energije, izgradnja novih 
hidroelektrarn. 

Ustanovitelj podjetja; Vlada LRS, od- 
ločba št. II-1207/1-51 z dne 10. XII. 1951 

Operativni planski voditelj: Glavna di- 
rekcija elektrogospodarstva LRS. 

Za podjetje podpisujejo: 
ing. Gregorje Fedor. v d. direktorja, 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja; Ilošek Karel, glavni in- 
ženir, v odsotnosti direktorja samostojno, 
v obsegu zakonitih pooblastil in pravil di- 
rektorja; in Masti Gvidon, vodja gopodar. 
nostao-računskega sektorja, sopodpisuje 
listine po 47. členu spi. zakona o drž. 
gosp. podjetjih. 
Ministrstvo  za finance LRS. Ljubljana 

dne 12. februarja 1952. 
St. 243 81—1952 1481 

295. 
Besedilo: Cankarjeva založba, Ljublja- 

na. 
Poslovni predmet: Knjižna založba in 

knjiigotrštvo na drobno in na debelo. 
Ustanovitelj podjetja: CK KPS v Ljub- 

ljani, junija 1945. 
Operativni upravni voditelj: CK KPS v 

Ljubljani'. 
Poslovalnice: Knjigarna In antikvariat, 

Miklošičeva   10 knjiearna   TvrJeva 3. 
Za podjetje podpisujeta: Maier Borie, 

direktor, in Puiner Alcea. slavni rafuno. 
vedja. 

Fin št. 44S9/51 1304 

Besedilo: »Mladinska knjiga« (Ljublja- 
na, T vrževa 1). 

Poslovni predmet: Izdajanje m zalaga, 
nje knjig, mladinskih periodičnih publi- 
kacij in časopisov, družbenih dRer, nakup 
in. prodaja novih in aotiikvaričnih knjig, 
šolskih im pisarniških potrebščin, ijsko. 
vin. umetnin in pisarniško-tehničnih nred. 
metov na drobno in debelo; komisijska 
prodaja umetnin in ipjsamiBko-tebničnih 
predmetov. 

Ustanovitelj podjetja: Glavni odbor 
Zveze mladine Slovenije dne 29. VI. 1945. 

Operativni upravni voditelj: Konzorcij 
Ljudske pravice. 

Poslovalnico v Ljubljani: Knjigarna <a 
antikvariat. Frančiškanska 3; Parairnica, 
Frančiškanska 3; Knjigarna'in antikvariat 
Seleaburgova 3; Knjigama in papirnica, 
Miklošeeva 40; Knjigarna im papirnica, 
Stari trg; Umetnine, Gajeva 5 (pasaža); v 
Mariboru: Knjilgama ta antikvariat, Go- 
sposka ulica; Kqjigarna in umetnine, Par- 
tizanska 9; Papirnica in tiskovine. Go- 
sposka 88; v Solkanu: Knjigarna, papir- 
nica in tiskovine; v Ajdovščini: Knjižar. 
na. papirnica • tiskovine; v St. Petru: 
Knjigarna, papirnica in tiskovine; v Do- 
brovem v Brdih: Knjigama, papirnica in 
tiskovine; v Sežani: Knjigarna, papirnica 
in tiskovine; v Herpeljah: Knjigarna in 
papirnica; — Skladišče v Ljubljani, 
Frančiškanska 3. 

Za podjetje podpisujejo: 
Makovec Boris, direktor, Span Jože. po. 

močnik direktorja, Zaje Lado. glavni ra- 
čunovodja, Pesek Jelica. namestnik raču. 
novodje. 

Fin. št. 4590—51 1303 
Besedilo: »Propaganda« (Ljubljana, Mi- 

klošičeva 7). 
Poslovni predmet: Vsa nazorna propa. 

ganda in agitacij ter izdelava vseh pred- 
metov a artiklov- v vseh oblikah in ti. 
sku ter v ta namen potrebna opravila. 

Ustanovitelj podjetja: IOOF Slovenije, 
Izvršilni odbor Ljudske proeveie Slove. 

nije, Zveza sindikatov Jugoslavije, Glavai 
odbor za Slovenijo, vsi v Ljubljani. 

Operativni uioravni voditelj: IOOF Slo- 
venije v Ljubljani. 

Poslovalnice: Mizarska delavnica Se. 
lenburgova 6 

Za podjetje  podpisujeta: 
Prodan Edvard, direktor, in Smajdek 

Anica,  računovodja. 
Fm. št. 43ß7—52 1305 

MLO Ljubljana, poverjeništvo za financ« 
dne 7. februarja 1952. 

• 
296. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Manufak- 
tura« (Ljubljana, Sv. Petra c. 1—II). 

Poslovni predmet: Trgovina z meter. 
6ki:ni tekstilnim blagom na drobno. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubdjana, 
odločba Prede St. 80 z dne 20. XII 1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ljub- 
ljana, poverjeništvo za trgovino in gostin. 
etvo. 

Poslovalnice: Miklošičeva 18, Pred ško. 
fjo 21, Pred jamska ulica, Šmartimska 15, 
Litijska 29, Sv. Petra c. 1, Čopova 3 in 
Vodnikov trg 15. 

Za podjetje podpisujeta: 
Mejač Ivo. direktor, in Vavpotič Fanči, 

glavni računovodja. 
MLO Ljubljana,   poverjeništvo za finance 

dne 2. februarja 1952. 
Fin št. 420-52 1157 

•¥• 
297. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Volna« 
(Ljubljana. .Wotfova 1-11). 

Poslovni predmet: Trgovina na drobno 
z meterskim tekstilnim blagom. 

Ustanovitelj podjetja; MLO Ljubljana, 
odločba Preda St. 84 z dne 20. XII. 1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ljub- 
ljana, poverjemstvo za trgovino in gostin- 
etvo. 

Poslovalnice so: Frančiškanska ulica 3, 
Stritarjeva ulica 4, Tržaška cesta 6, Št. 
Vid 18 in Mala vas 33. 

Za podjetje podpisujejo: 
Babnik Andrej, d'JIrekior, Gorisek Boža. 

računovodja in Okom Bogomil, komercia- 
list. 
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 8. februarja 1952. 
Fin št. 432—52 1333 

298. 
Besedilo: »Alko«, Celje. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja al- 

koholnih in brezalkoholnih pijač in raz. 
nr'Hi potrebščin za gostinske obrate, izde. 
lovani    žganih pijač. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 
ločab št. 1—1767/51—1 z dne 20. XII 
1951. 

Operativni upravni voditelj: Izvršilni 
odbor MLO Celje, poverjen stvo za trgo. 
vino In gostinstvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
2ič Mirko, ravnatelj, v obsegu zakon- 

skih pooblasHJ in pravi] podjetja, in Saj. 
beri Klementina, računovodja. 

MLO Celje, poverjeništvo za finance 
dne -3. januarja 1952. •     '  . 

St. IX—1653-1951 142 
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299. 
Besedilo: Državno podjetje Kino.Svobo. 

da. 
Poslovni predmet: Gledališka in kine. 

matograleka delavnost. 
Ustanovitelj im operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: MLO Ilirska Bistrica. 
Za  podjetje podpisujeta: 
Kregar S&voj.    direktor,    in   Hodnik 

Kristijan,  računovodja, oba s pooblastili 
po pravilih • zakonskih predpisih. 
OLO Ilirska  Bistrica,  poverj.  za finance 

dne 18. januarja 1932. 
£t. 74/1—1952 942 

200. 
Besedilo:   Mestna restavracija, Kamnik. 
Poslovni predmet: Prehrana abonentov, 

predaja toplih in mrzlih jedil, točenje pu 
jač, prodaja tobačnih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja : MLO Kamnik, od- 
ločba it. 10-49/1 z dne 22. I. 1952. 

Operativni upravai voditelj: MLO Kam- 
ni!;, poverjeništvo za trgovino in preskr- 
bo. 

Za podjetje podpisujejo; 
Okorn Anton, upravnik, samostojno, v od- 

eotnost; ga nadomešča Jenko Justina, na- 
mestnik; epise finančnega in kreditnega 
značaja sopodpieuje Nemec Jurij, glavni 
računovodja, v odsotnosti ga nadome»?« 
Bajh Mimi, namestnik. 

OLO Kamnik, poverjsništro 2a finance 
dne 24. januarja 1952 

St. 205/52 973 
• 

COI. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Sailje<. 

Kranj. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

»adja, zelenjave, povrtnine :n poljskih 
pridelkov na veliko in malo. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Kranj. 

Za (podjetje podpisujeta: 
Jarc Jože, upravnik, in Dečman Nata. 

Sa. računovodja, po zakonitih pooblastilih 
in pravilih podjetja 

0L0 Kranj, poverjeništvo za finance 
dne 27. januarja 19S2. 

št. 150 965 

S02. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Naklo. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

na drobno industrijskega in prehranbene- 
ga blaga ter gospodinjskih predmetov 

Ustanovitelj in operativni upravni vo» 
dtelj podjetja: KLO Naklo, odločba št. 
217/51 z dne 25. X. 1951. 

Poslovalnice: 5t. 1 Naklo, at. 2 Duplje 
In St. 3 Podbrezje. 

Za podjetje podpisujejo: 
Potočnik   Ljudmila,   upravnica,    Ster 

•lulka, poslovodja, in Teran Franc. raču. 
novodja, vsj po zakonitih pooblastilih in 
pravilih podjetja. 

OLO Kranj okolica, poverj. za finance 
dne 12. januarja 1952. 

ât.Il—1304/2—51 745 
• 

so.*?. 
Insedilo: Trgovsko podjetje »rrpskrbac 

Tržič«, skrajšano >Preskrba<, Tržič. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

življenjekh potrebščin vseh vrst na 
dreimo in debelo. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Tržič, odloč- 
ba .št, 438/1-51 z dne 26. V. 1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO Tr- 
žič. 

Poslovalnice eo: St. 1 Specerija, Tržič, 
Ljubljanska cesta 4; St. 2 železnina, Tržič, 
Ljubljanska cesta 11; St. 3 Specerija. Tr. 
žič, Glavni trg 27; št. 4 manufaktura, Tr. 
žic. Glavni trg 22; št. • zelenjava. Tržič, 
Qlavni trg 21; St. 6 Specerija Tržič., Glav- 
ni trg 80; St 7 Specerija, Tržič, Glavni 
trg 10; št. 8 zelenjava, Tržič, Glavai trg 
2-, St. 9 specerija, Tržič Glavni trg 11; 
št. 10 manufaktura, Tržič, Glavni trg 9; 
št. 10a pohištvo, Tržič, Glavni trg 18; St. 
11 komisija Tržič, Ljubljanska cesta 28; 
št. 13 specerija, Bistrica 88 (Trž'P) : št. 14 
Specerija, Bistrica, 31 (Tržič); St. 15 ga- 
lanterüa, Tržič. Glavni trg 18; št, 16 kuri* 
vopromet, Tržč, Glavni trg 18; št. 17 
specerija Sv. Neža 29 in št. 18 delikatesa, 
Tržič, Glavni trg 12. 

Za podjetje podpisujejo; 
Mozetič Janko, upravnik. Sober Franc, 

pomočnik   upravnika,  F lat  Vida.  glavni 
knjigovodja  a  Ahačič  Ignac,   predsednik 
MLO  Tržič,   ki   podpisuje   v   odsotnosti 
upravnika, vsi ,?a v obsegu zakon.tih po. 
oblastil in pravu podjetja. 

OLO Krim] okolica, poverj. za finance 
dne 9. februarja 1932. 

Št. II—827/2—1952 1255 

304. 
Besedilo: Gostilna  v   Senovem. 
Poslovni predmet: Vsa dela gcsbnske 

stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

atelj podjetja: KLO Senovo odločba št. 
28/52 z dne 14. I. 1952. 

Za podjetje podpisuje: Breznik Lovro, 
upravnik, samostojno, v računovodstvenih 
zadevati pa skupaj z njim Sibila Silva, va. 
čunovodja. 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
dne  1. februarja 1932. 

št. 384/1-52 1072 
* 

304 a 
Besedilo: Mestna klavnica in mesnica. 

Dui. Lendava. 
Poslovni predmet: Klanje živine, pre- 

delava in prodaja mesa ter metm h iz- 
delkov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: MLO D. Lendava, odločba 
St. U8JÓ2 z dne 5. II. 1Ô52. 

Za podjetje  podpsujeta: 
Knežević Milan, upravnik, :n Palier De. 

ziderîj, knjigovodja, no zakonitih poobla- 
stilih. 
OLO  Lendava.   poverjen'štvo  za   finance 

dne 11. februarja 1952. 
J-t. 104/1—1952 1436 

•f 
305. 

Besedilo: >Krajevno soboslik»rslvo in 
pleskarstvo. Dol—Ljubljana. 

Poslovni predmet: Vea dela te stroke. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Dol-Berjčevo. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor KLO Dol-Bepičevo. 
Za podjetje podpsujejo: 
Ložar Jakob, upravnik, samostojno, po 

pravilih podjetja; Alež Franc, pcelovodja. 
samostojno v odsotnost' upravnika, • 
Vreček Marija, knjigovodja, listne po 47. 
členu epi. zakona o drž. gospodarskih pod. 
jetjih. skupaj z upravnikom in namestni. 
kom, 

ar. 1200/151 829 
Besedilo: Krajevno mizarstvo. Dol pri 

Ljubljani. 
Poslovni predmet:  Vsa dela te stroke. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Dol-Beriče- 
vo. 

Operativni upravni voditelj: IzVršilni 
odbor  KLO   DoLBeričevo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ložar Jakob, upravnik, samostojno, po 

pravilih podjetja; Moder Stanko, poslo- 
vodja, samostojno, v odsotnosti upravni, 
ka. in Vreček Marija, knjigovodja, listine 
po 47. členu epi. zakona o drž. gesp. .pod- 
jetjih, skupaj z upravnikom in namerni, 
kòm. 

Št. 1200/150 830 
OLD Ljubljana okolica, poverj. za finanre 

dne 10. januarja 1952. 

306. 
Besed.lo: Trgovsko podjetje s tekstilom 

in galanterijo »Domt (Murbor, •••••••• 
18). 

Poslovni predmet: Prodaja tekstilnih, 
galanter'jtîkih m drugih industrijskih 
predmetov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 
odločba št. P 40/—51 z dne 29. XII. 
1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ma- 
ribor, poverjeni Stvo za trgovino «n irre- 
ali rbo. 

Pomožni obrati so prodajalne: Jt. 1 Ve- 
leblagovnica, Gosposka IS; St. 2 Grajski 
trg 2; Jt. 3 C.oeposka 1; št. 4 Glavni trg 
9; št 5 Tezno, Moskovska 6, št. 6 V ob- 
jektu Tovarne avtomobilov — Tezno. št. 
7 Sludem-i, Limbuška cesta. 

Za podjetje podp6Ujejo: 
äaunan Leon, ravnatelj, e pooblastilom 

za vse poslovne zadeve; Praprotnik Alojz, 
računovodja, s pooblastilom za vse finanč- 
ne zadeve; KumperSč&k Milan, komercialni 
vodja, s nooblastilcm za vse komercialne 
zadeve. 

št. Pov 56'8/52 1261 

Besedlo: Trgovsko p»d>tje s prehran. 
beui7n blagom »Brazda< (Maribor/ Gospo- 
ska 20). 

Poslovni predmet: Prodaja prehranbe. 
nih in drobnih gospodnjskih arlifelov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 
odločba »t. P 42'1/31 z dne 29. XII. 
1931. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ma- 
ribor, poverjeništvo za trgovino in pre- 
skrbo. 

Pomožni obrati so prodajalne: »t. 28 
Gosposka 7; St. 3 Glavni trg 10; št. 30 
Koroška 7; št. 33 Kneza Koclja 24; št. 26 
Slovenska 3; št. 29 Meljska 2; št. 1 Par- 
tizanska 23: št. 0 Turnerjeva 6; šl. 18 
Ruška 101, š|, 17 Gorkega 2; št. 8 Cesta 
zmage 32, Si. 24 Levčeva 56; št. 32 Ptuj- 
ska 134; št. 5 Trg Bdeče armade 5; št. 25 
Orožnova 14; št. 22 Sp Radvanjska 106; 
št. 15 Tržaška 59; MTT Zrkovci, in Me- 
talne, Ptujska cesta. — Skladišče je na 
Glavnem trgu 16. 

Za podjetje podpisujeta: 
Golob Janko, ravnatelj, Konif Karlo, 

računovodja, oba skupaj v okviru poobla- 
stil operativnega upravnega vodstva m 
pravil podjetja. 

&t. Pov 56/9'52 1263 
MLO   Maribor,  poverjeništvo   za  finance 

dne'8. januarja 1932. 
•¥• 

307. 
Besedilo: Splošna •••••, Maribor 

(Gregorčičeva 29). 
Poslovn' predmet: Abonentska prebra- 

na in go&t,!.tiSikP storitve za abonente. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 

ločba št. 39/1/51 z dne 27. XII. 1951. 
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Opeiatnni npiaviii \oclttelj: MLO Mai - 
bor, poveriem.Mvo za tunzfiii • gostin- 
stvo. 

Za   podjetje   pcdpisuieta: 
Vrabiò Konrad, upravnik, v okviru po. 

obkelil in pravil podjetja; Gol Jože, knji- 
govodja, podpisuje kot računovodja, 'joleg 
upravnika listóne denarnega, materialne- 
ga, obračunskega in kreditnega značaja. 
Ml." Maribor, poverjeništvo za finance 

dne  5.   januarja  1052. 
St.  Pov  56/7/52 125(5 

• 
30«. 

Besedilo: Trgovsko podjetje _x obutvijo, 
•••••, in drugimi usnjenimi iïdelki »Je. 
lene (Maribor, Gosposka 18). 

Poslovni predmet: Prodaja obutve, us- 
nja, usnjenih izdelkov in čevljarskih po. 
trebščin. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor. 
Operativni upravni voditelj: MLO Ma- 

ribor, poverjonišlvo za trgovino in pre- 
skrbo. 

Pomožni obrali so \>oslovalnire na 
Partizanski cesto 21. v .Jurčičevi ulici 4 
3D Gosposki ulici 13. 

Za podjetje podpisujejo: 
Sedar Leopold, ravnatelj, samostojno v 

okviru pooblastil in Pravil podjetja, v 
vseh finančnih aadevah skupaj z glavnim 
računovodjem: Zubčič Karlo, komercialni 
vodja, v odsotnosti ravnatelja, v istemob- 
sp.gu in z istimi pooblastili; Gradišnik 
Marija glavni računovodia, sopodpisuje li- 
stine denarnega, materialnega obračun- 
skega in kreditnega značaja. 
MI/) Maribor, poverjonišho za finaiifo 

dne  10.  januarja  1952. 
St. Pov 56/12/52 1301 

am, 
besedilo: Gostinsko podjetje »Korotanc 

(Maribor, Črtomirova S). 
Poslovni predmet: Gostinske iti hotel- 

ske storitve. 
Ustanovitelj pod jot ja: MLO Maribor, od- 

ločba št. P 45/1/51 z dno 28. XIT 1051. 
Operativni upravni voditelj: MLO Ma- 

ribor, poverjoništvo za tur zem in gostin. 
stvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kauop N'pž.ka, upravnik, samostoj- 

no, v okviru pooblastil in pravil pod- 
jetja: Miei a Anton, računovodja, poleg 
upravnika listine denarnega, materialne- 
ga, obračunskega in kreditnega enačaja. 

St. Pov 50/25/52 1264 
Besedilo: Goslinsko podjotjo »SpHf< 

(Maribor, Glavni trg 8). 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 

odločba it. P—45/1/51 z dne 28. XII. 
1951. 

Operativni' upravni vod.lelj: MLO Mari- 
hor, poverjeništvo za turirem in gostili- 
t4\o. 

Poslovni predmet: Gostinske 'n hotel- 
sko storitve. 

Za podjetje podpisujejo: 
ftibler Viiiktor, upravnik, samoslojno, v 

okviru pooblastil operativnega upravnega 
vodstva in pravij podjetja; Zula Slavko, 
računovodja, poleg upravnika vse 1'stine 
denarnega, materialnega, obračunskega 
m  kreditnega  značaja. 

'Št. Pov'56/17/52 1276 
Besedilo: Gostinsko nodjetjo >Lokomo. 

tira« (Maribor, Gorkcga 29). 
Poslovno predmet: Gostinsko i" •0'°1- 

«ke storitve. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 

ločba St. P 45/1/51 z dno 2S. XII. 1951. 

Operativni uprauvi vod Meli: MLO Ma- 
ribor, poverjeništvo za turizem in gostin. 
sivo. 

/.a   podjetje  podpisujeta: 
Žele .lože, upravnik, samostoj- 

no, v ••••• pooblastil in pravil .pod- 
ietja: Die Bruno, računovodja, poleg 
upravnika 1 strne denarnega, materialne- 
ga, obračunskega in kreditnega značaja, 
čaja. '• 

Št. Pov 56/22—52 1281 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Kavarna. 
Centrale   (Maribor,  Gosposka 21). 

Poslovni predmet: Gostinske in hotel- 
sko storitve. 

Ustanovitelj raodjctja: MLO Maribor, od- 
ločba št. P 45/1/51 z dne 28. XII. 1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ma. 
ribor. poverjeništvo za tur;zem in gostim, 
sivo. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Strehar Lojze, upravnik. - samostoj- 

no, v okviru pooblastil in pravil pod- 
ietja; Horvat Marija, računovodja, po. 
leg upravnika listine denarnega, materi- 
alnega, obračunskega in kreditnega zna- 

Št. Pov 56/23/52 1282 

Besedilo: Gostinsko podjetje >Kliio-ka- 
•••••« (Maribor, Grajski, trg 1). 

Poslovni predmet: Gostinske in hotel- 
ske storitve. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, pd- 
ločba it. P—45/1/51 z dne 28. XII. 
1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO Mari- 
bor, poverjeništvo za turizem in gospin, 
sivo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zagrajšek Ernest, ravnatelj, samostojno, 

v okviru pooblastil ón pravil podjetja; Zi- 
nauer Mirko, računovodja, poleg ravnale- 
lja listine denarnega, materialnega, obra- 
čunskega srn kreditnega značaja. 

Št. Pov 56/28/52 1287 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Novi 

sTet« (Maribor, Jurčičeva 7). 
Poelovni predmet; Gostinske in hotel- 

ske storitve. 
Ustanovitelj podjotja: MLO Maribor, od. 

torba št. P 45/1/51 z dno 28. XII. 1951. 
Operativni upravni voditelj: MLO Ma. 

ribor, poverjeništvo za turizem in gostin- 
stvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
štibler Slavko, upravnik, samostoj- 

no, v okviru pooblastil in pravil pod- 
jetja; Vanek Zdenka, računovodja, po- 
leg upravnika listine denarnega, mate- 
rialnega, obračunskega in kreditnega zna- 

Ca,a' Št. Pov 56/26/52 1285 

Besedilo: Gostinsko podjetje '»Mestna 
restavracija (Maribor, Koroška 3). 

Poelovni predmet: Gostinske i« hotel- 
sko storitve. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 
ločba št. P 45/1/51 z dno 28. XIL 1051. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ma- 
ribor. poverjeništvo za turiizem in goetrn. 
stvo. 

Za  podjetje podpihujeta: 
štibler Drago, upravnik, samostoj- 

no, v okviru pooblastil in pravij -pod. 
ielja; Žula Slsviko, računovodja, poleg 
upravnika listine denarnega, materialne, 
ga, obračunskega 'n kreditnega Mia- 
čaja. 

-&U Pov 56/18/52        ' • 1277 

Besedilu: Gostinsko podjetje »Studeuci« 
(Maribor, Limbuèka 47). 

Poslovni predmet: Gostinske in hotel-, 
ske storitve. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 
odločba št P—45/1'51 z dne 26. XII. 
1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ma- 
bor, poverjeništvo za turizem in goslin. 
stvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Milic Karan, upravnik, samostojno, v 

okviru pooblastil in pravil podjetja; 
Mišja Anton, računovodja, poleg uprav, 
nika listine denarnega, materialnega, 
obračunskega  in  kreditnega značaja. 

Št.  Pov 5624/52 1283 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Unione 
(Maribor, Partizanska  1). 

Poslovni predmet: Gostinske i« hotel- 
ske storitve. 

Ustanovitelj podjetja: M LO Marmor, od. 
ločba št. P 45/1/51 z dne 28. XII. 1951- 

Operativni upravni voditelj: MLO Mai 
ribor. poverjeništvo za turizem in gost m. 
stvo. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Pavletič Jože, upravnik, sanioftoi- 

no, v okviru pooblastil in pravi .pod- 
jetja; Ctenšek Anica, računovodja, poleg 
upravnika listino denarnega, materialne- 
ga, obračunskega in kreditnega značaja. 

Št. Pov 56/32'52 1296 
Besedilo: Gostinsko podjetje >Kavarna 

Astoria« (Maribor. Slovenska 2). 
Poslovni predmet: Gostinske in hotel, 

ske storitve. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 

ločba št. P—45/1/51 z dne 28. XII. 
1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO Mari- 
bor, poverjeništvo ra turizem in gostin- 
stvo. . 

Za  podjetje podpisujeta: 
Kramer Albert, ravnatelj, samostojno • 

okviru pooblastil m pravil podjetja: Ver- 
lič Sonja, računovodja, poleg ravnatelja 
listino denarnega, materialnega, •obračun, 
skega in kreditnega značaja. 

£t. Pov 56/29—52. 128* 
Besedilo: Gostinsko podjetje >Trst< 

(Maribor, Tržaška 8). 
Poslovni predmet: Gostinske in hotel- 

ske storitve. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 

odločba št. P—45/1'61 z dne 28. XII. 
1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ma- 
bor, poverjeništvo za turizem in gostin. 
stvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Memet Marija, upravnik, samostojno, v 

okviru pooblastil in pravil podjetja; 
Kovačič Mira, računovodia, poleg uprav- 
nika listine denarnega, materialnega, 
obračunskega in  kreditnega značaja. 

Št. Pov 56/19-52 1278 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Pri trgu t 
(Maribor, Vodnikov trg 4). 

Poslovni predmet: Gostinske in hotel- 
ske storitve. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 
odločbo št. P—45/1'51 z dne 28 XII. 
1951. 

Operativni upravni voditplj: MLO Ma- 
hor, poverjeništvo ta turizem in gostin- 
stvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Francie Sonja, upravnik, samostojno, r 

o4svi.ru    pooblastil    in   pravil • podjetja; 
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Kovaoič Mira, računovodja, poles uprav- 
nika listine denarnega, materialnega, 
obračunskega  in  kreditnega značaja. 

?+. Pov  56'20/52 1279 

M LO Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 14. januarja 1952. 

• 
310. 

Besed lo: Mestno gradheno podjetje 
>Gradnje«  (Maribor, Rotovèki trs 9. 

Poslovil! predmet: Gradbena, zidarska 
in tesarska dela- 

Ustanovitelj podjetja: M LO Maribor, od- 
ločba št. P 31/1—52 z dne 9. 1. 19•.•. 

Operativni upravn; voditelj: MLO Ma- 
ritar, poverjeništvo za komunalne zadeve 
va gTadnjc. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bezlaj Franc ravnatelj, v okviru po. 

oblasti! podjetja; Stefanie Vinko, sekre- 
tar in namestnik, v odsotnosti ravnatelja, 
v istem obeegu; Lovrč Katica, v. d. racu. 
novodje, listine, denarnega, materialnega, 
obračunskega m kreditnega značaja. 

MLO   Manbor,   poverjeništvo   za   financo 
dne 21. januarja' 1952. 

St. Pov 56/33—52 1208 

en. 
Besedilo.: Mehanična delavnica Zadruž- 

nega sklada  v Murski Soboti. 
Poslovni predmet: Poprav'la traktorjev, 

kmetijskih strojev in orodja, osebnih in 
tovornih avtomobilov. 

Ustanovitelj podjetja: Zadružni evet 
Sklada za meban/eacijo in investicijsko 
graditev zadružnega kmetijstva. M. So. 
bola. 

Operativni upravni voditelj: Sklad za 
mehanizacijo in investicijsko graditev za- 
družnega kmetijstva v Mu reki Soboti. 

Za podjetje podpisuje: 
Karba Štefan, direktor, letine finanč- 

nega značaja sopodpieujc Harkai Ludvjk, 
računovodja. 

Št. 1047/1—1952 1126 

Besedilo: Podjetje >0ljarna« Zadružne, 
ga sklada • Murski Soboti. 

Poslovni predmet: Prerle!ava oljaric v 
Jedilno olje. 

Ustanovitelj podjetja: Zadružni sklad 
za mehanizacijo in investicijsko grad lev 
zadružnega kmetijstva, Murska Sobota. 

Operativni upravni vodtelj: Sklad za 
mehanizacijo in investicijsko graditev za- 
družnega kmetijstva v Murski Soboti. 

Za podjetje podpisujeta: 
Karba Stefan, direktor, v računskih 

finančnih zadevah pa •••••• z njim Har. 
kai Ludvik, računovodja. 

Si. 1040/1-1952 1125 
0L0 Murska Sobota, poverj. za finance 

dne 5. februarja 1032. 
* 

812. 
Beeediilo: Mestno podjetje >.Mehanična 

delavnica«. Murska Sobota. 
Poslovni, predmet: Popravilo avtomobi. 

lov i.n druga mehanična dela, vlivanje od- 
l.itkov m druge storitve te stroke. 

Ustanovitelj m operativni upravni vo- 
«ftilelj podjetja:  MLO Murska Sobota. 

Za pod^tje podpisujeta: 
Vlaj Ludvik, poslovodja, listine denar- 

nega značaja pa skupaj z njjm Sree Aloj- 
zija, računovodja. 

OL0 Murska Sobota, poverj, za finance 
dne  16.  ianuarja 1952. 

St. 314/1-1952 537 

313. 
Besedilo: Državno posestvo. Rak i can. 
Poslovni predmet: Kmeti jeka proizvod- 

nja, vnovčevanje kmetijskih proizvodov v 
nepredelanem  in  predelanem  stanju  ter 
sklepanje in opravljanje vseh zadev, ki s-o 
s tem v zvozi. 

Za podjetje podp's-ujejo: 
Gregorevčjč Alojz, direktor; Jauk -lože. 

referent za živinorejo, v odsolnosti direk- 
torja, itn Gyerek Anica, glavni računovod- 
ja,   poleg  direktorja   vse   litine  Po   47. 
členu spi.  zakona o drž. goep. podjetjih, 
vsj pa v mejah zakona in pravil podjetja. 
0L0 Murska Sobota, ••••••. za financo 

dne 6. februarja 1952. 
et. 1301/1—1052 1219 

* 
.414. 

Besedilo:   KljučaTiiioarstTo  KLO Lore. 
Poslovni predmet: Ključavn carska dela 

m poprav la. 
Ustanovitelj  in operativni  upravni  vo. 

dilolj (podjetja: KLO Loče. 
Za podjetje podpisujeta: 
Dreo Oton,  poslovodja in  Stumpf Mi- 

hela. knjigovodja. 
0L0  1'nljranc, poverjeništvo  za  finance 

dne 8. februarja   1952. 
Št. 490/52 1398 

313. 
Besedilo: Mizarska delavnica, Slnv. Ko. 

njice. 
Poslovni   Predmet:   Mizarska  dela. 
Ustanovitelj m operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Slov. Bistrica. 
Za podjetje podpisujeta: 
filacer Peter, poslovodja,   in   Bauman 

Zdenka, računovodja. 
OLO Foljfane, poverjeništvo za finance 

dne 29. ianuarja 1952- 
Št. 399/52 9T>3 

• 
31 G. 

Besedilo: >Sfetkarska delavnica« KLO 
Slov. Konjice. 

Poslovil predmet: Izdelava Sčetk in čo- 
pičpv za široko potrošnjo. 

Ustanovitelj   «i operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Slov. Konjice. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vaubner  Ivan, poslovodja,  in Bauman 

Zdenka, računovodja. 
OLO Poljfane. poverjeništvo za finance 

dno 9. februarja 1952. 
St. 496—52 1400 

• 
317. 

Bpsodjlo: Mestn» kino, Postojna. 
Poslovni   predmet:   Predvajanje filmov 

in diapozitivov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Postojna. 
Operativni  «-»ravni   \oditelj:   MLO Po. 

stojna. poverjeništvo za lokalno gospodar, 
etvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Živic Lado, upravnik, po zakonitih po- 

oblasSlih   in   pravilih,   1er   Mulec  Rezi, 
knligovodja, po 47. členu *pl. zakona o 
drž. goep. podjetjih. 
0L0 Postojna, poverjeništvo za finance 

dne 8. februarja 1952. 
Št. 148/1 1420 

• 
31 fi. 

Besedilo: Grajsko kopališče in čolnar- 
na. Bled. skrajšano >Kopališće—Bledt. 

Poslovni predmet: Kopanje v jezeru, 
prevoz po jezeru  in izposojanje čolnov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: MLO Bled. 

Za podjetje  podpisujeta: 
Zupan Jože, upravnik in Ličen Edvard, 

računovodja. 
Št. XI-110/I-52 1343 

Besedilo: Mestno kino podjetje. Bled. 
Poslovni  predmet: Predvajanje filmov. 
Uetanovitelj in operativni upravni vo> 

ditelj  podjetja:   MLO Bled. 
Za podjetje podpisujeta: 
Svetina Avgust, upravnik, in Zupan 

Jelka, računovodja. 
Št. XI-120/1-52 1341 

Besedilo: Mestno podjetje >ATto.serris«, 
Bled (Zagorica 90). 

Poslovni predmet; Popravilo avtomobi- 
lov in motorjev, prevoz potnikov, blaea in 
materiala, oskrba z benomskim gorivom 
in oljem. 

Ustanovitelj, m oprratnnj upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Bled. 

Za podjetje podpisujeta: 
Olip Jakob, upravnik, in MaruSan Dju- 

ro, računovodja. 
Št.  XI—09/—52 1343 

OLO Radovljica, poverjeništvo Za finance 
dne 9. februarja 1952. 

Spremembe 
31!». 

Besedilo: Metalurški servis CVlji». 
Operativni    upravni     voditelj    odflej: 

Glavna    drekciia    industrijskih  servisov 
LRS. 

Ministrstvo za  finance LUS. Ljubljana 
dne 2. februarja  1052. 

Št. 243 67—1952 1476 
• 

320. 
Besedilo: Tovarna za proizvodnjo ke- 

mičnih  izdelkoT, Celje. 

Vprèe se:  Kemrična tovarna. Celic. 
Ministrstvo za  finance  LItS. Ljubljana 

dne 12. ianuarja 1052. 
Et. 243 9/1—195 577 

321. 
Beeed'lo: Tovarna verijf, Lesce pri Ble- 

du. 
Izbrise se Kovač č Janko in vpiše 
Mlakar Vilko, direktor gospoda rs ko-ra- 

čunskega sektorja, ki sopodipisuje listine 
po 47. členu spi. zakona drž. gosp. pod- 
jetjih. 

Ministrstvo za  finance LRS. Ljubljana 
dne 15. ianuarja 1952. 

št. 243 9/1—1952 5S0 

• 
322. 

Bcsed»lo: Izvozno podjetje »Slotenija- 
Tino<\ Ljubljana. 

Izbrise se Stele Ljubomir. glavni ra. 
čunovodia in vpiše, 

Košir Stane, glavni računovodja, ki «o- 
podpieuje listine po 47. členu epi. zakona 
o drž. gesp. podjetjih. 

Št. 243 47/1-1952 1477 

Besedilo: Gorenjska predilnica, Škofja 
Loka. 

Izbriše 60 Korošec Koloman in vpiše 
Žagar Stane, v. d- direktorja, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zak. pooblaefil 
in praviil podjetja. 

ft t. 213 03-1952. H73 
Ministrstvo za  finance LRS. Ljubljana 

dne 4. februarja 1952. 
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3S3. 
Besedilo: Alesino remontno podjetje, 

Postojna. 
Izbrišeta 6e Lozei Franc. Gruber Malči 

ter vpišeta: 
Grmek Herman, upravnik, ki podpisuje 

e pooblastili v mejah pravil in zakonitih 
predpisov, ter Kutin Franc, knjigovodja, 
e pooblast'.li po 47. členu epi. zakona o 
dr?, gosç>. podjetjih. 
0L0   Postojna.  poverjoništro  «a   financ« 

dne 9. februarja  1052. 
et. 342/1 1423 

+ 
354. 

Besedilo:   Elektroinstalacija,  Bled. 
Vpiše 6e obrat II: SobosMarstvo in pie. 

ekarôho. Bled, Zagorca 41. 
St. XI—•/1—52 1342 

Bpsediio: »Vino, Bled«, trgovsko pod. 
jetje okraja  Radovljica na Bledu. 

Poslovni predmet odslej: Nakup i,n pro. 
daja vina. alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač na vol1 »ko, proizvodnja in prodaja 
žganih pijač in šprjtuoz. 

SI.  XI—1R4/1—!52 1339 
OLO Radovljira, poverjeništvo za financo 

dno 0.  febniaria 1052. 
• 

355. 
Besedilo: Krajevna mesnica v Komnu. 
Podjetje ie z dnem 1. XI. 1051 prešlo 

v likvidacijo. 
Besed lo odslej: Krajema nicsn'ra v 

Komnu r likvidaciji. 
V   likvidacijski   komisij   eta:   Godnjk 

Karel, upravnik,' in Godnik  Slavko,   ra. 
čunOAodjn. 

OLO   Sežana,   poverjeništvo  j-a finanro 
dne   H>.  januarja  1052. 

Št. IX 73/1 •.20 

Sati. 
Besedilo: Tovarna lesovino In lepenke, 

Prevalje. 
librae se Petauer Alojz in vpiše 
Aberšek  Karel, ravnatelj, ki podpisuje 

v vseh zadevali  podjetja po Pooblastilih 
7a že registrirane pooblaščence. 
OLO Slovenj  Gradec, poverj.  za  finance 

dne  11. februarja   10.72. 
III'8-31/5 m'l-1952 041 

* 
357. 

B°spdiIo: Komunalni servis. Slovenj 
Gradec 

Z odločbo MLO št. 1573/51 z dne 1. 
XII. 1951 je podjetje prešlo v likvidacijo. 
Likvidatorji PO Krajne Alojzij, računovod- 
ja. Debelak Alfonz, poverjenik za fnanre 
in Smolhiik Ivan. poslovodja. 

St. •/8-31/17-1952 915 
Besedilo: Krajcuia obrtna podjetja, 

Turiška vas. 
Vpiršp t-f 
Obreza Franjo, upravnik, ki bo sopod- 

pisoval z že repietrranimi pooblaščenci 
Po zakonvlih predpisih. 

Sf. m/8—31/11—1052 047 
OLO Slovenj  Gradec, poverj. za financo 

dne  10. januarja 1052. 

35S. X 

B°sedilo: Trgovina i vinom, Šmartno 
ob Pakl 

Besedilo odslej: Trgovina i vinom na 
debelo. Šmartno ob Paki. 

_ Poslovni predmet odslej: Nakup, vdela- 
disč^nje n prodaia vina in drugih alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač na de- 
belo. 

Št. 2305/1-51 •24 

Besedilo: Meslno trgovsko podjetje 
Šoštanj. 

Izbrišejo se Malko Ivan. VidečoJk Ani. 
ca  ;n Jakš«   Pepfa ter   vpišejo: 

.lesenšek Rud), predsednik MLO Šoštanj, 
Golčar Ivan. poslovodja poc-lovalnjce it. 
1, Ker.šič Nada. knjigovodja in Zaje Mar- 
t.n, poslovodja poslovalnice si. 2, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

•4.  1030/1—52 1123 
OLO Šoštanj,  poverjeništvo za finance 

dne 2.  februarja  1052. 
• 

35!). 
Bpsediio:  Okrajna klavnica. Šoštanj. 
Izbnšola Re Kolenc Alojzij in Benedik 

Vida 1er vpuše 
Verdnik  Kristina, blagajnik. 

Št.  987/1-52 1122 
Besedilo:. Trgovsko podjetje »Mloko- 

promet«. Šoštanj. 
Vpiše    ee    Petrič    Vera,    predsednik 

upravnega odbora, ki poapisuje v  odsot- 
nosti  ravnatelja. 

OLO  Šoštanj, poverjeništvo  za finance 
dno 30.  januaria  1952. 

Št.  887/1—52 1121 
* 

3G(I. 
Bpsediio: Okrajno gradbeno podjetje 

»OGItAP«. Tolmin. 
Izbriše  <-e   A mm   Alhin   in   vpišp 
Lušina   Gabrijel, direktor, 6 pooblastili 

po praviljli in zakonu. 
OLO  Tolmin.   po»crjenišOo  za   financo 

dne  2.  februarja  1052. 
Št.   3G-'2U—52 1120 

3d I. 
Besed'lo: Krajevna čevljarska delavni- 

ca.   Loke-Kiso>cc. 
Izbrišeta ee Goricam Ivan In Marn Sta. 

ne 1er vpijeta: 
Vidmar Franc, poslovodja, in Bukovšp/k 

Alojz ja,   računovodja,   ki   podpisujeta v 
okviru  pravil  in zakonitih  pooblastil. 
OLO   Trbovlje,   poverjeništv«  za  finance 

dne   2.8.  januarja   1052. 
0|_ 3X0/1 —1952 010 

Besedilo: Klavnica in mesarija. Loke. 
Kiso»cc 30. 

Izbrišejo se Goričan Ivan Marn Slane 
in Robave  Marija ter vp Seta 

Robavg Vinko, pos-lovodia in Bukovšok 
Alojzija, računovodja. 

''A. 378/1-1052 030 
Besedilo: Krajevna gostilna, KLO Loko- 

KisoTCc 42. 
Izbrišeta so Goričan Ivan in Marn Sta- 

ne 1er vpišeta: 
Ašič Anton, poslovodja, in Bukovšek 

Alojzija, računovodja, ki podkujeta v 
okviru zakonskih pooblastil .in pravd] pod. 
jetja. 

St. 370/1-1952      , 041 
OLO  Trbovlje,  poverjeništvo  za   finance 

dne 28. januarja 1052. 

3G3. 
Besedilo: Umetna valilnica, št. Vid pri 

Ljubljani. 
Ker je prešlo z odločbo *lade LRS. št. 

11-145.V.51 z dne 25. XII 1051 v pristoj. 
uos» MLO Ljubljana. 
Ministrstvo za  finance LUS. Ljubljana 

dne 6. februarja  1952. 
Št. 243  51—1052 1479 

Izbrisi 
362. 

Besedilo: Elektrarna. Dravograd. 
Zaradi združitve z Dravskimi elektrar- 

nami, Maribor. 
Št. 243 81—1052 1483 

Besedilo:  Dravsko elektrarne. Maribor. 
Znradi   združitve z Elektrarno  Dravo. 

grad. 
Št. 243  81—1952 •    1482 

Miai*U>fv<> zu fnanc»  LRS. Ljubljana 
dne 12 februarja 1952. 

3G1. 
Besed lo: >Opckarna< KLO Bufe. 
Zaradi opustitve podjetja. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne  2R- januaria   1052. 
Št.  212/1952 935 

• 
3G5. 

Besedilo: Gostilna KLO Jurklolter (Mi- 
šji;-dol 22). 

Zaradi opuslitve podjetja. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dno  23.  januarja   1952. 
Št. 182/1952 9S3 

• 
3GB. 

Besedilo:    Mestna prašičerpjska ekono. 
mija. Jesenice. 

Ker je prešlo v sklop gostinskih podje- 
tij   restavracije »Trglav<, Jesenice- 

MLO Jesenice, poverjeništvo za finance 
dne 2S. decembra 1051. 

Št. VIII—766/2-51 260 
• 

3G7. 
Besedilo:  ^Premogovnik Motnikc (Mot. 

nik). 
Znradi ukinitve. 

OLO   Kamnik.   ••••••••^••   za   finance 
dne  15.  januaria   1952. 

Št.   103/52 565 
•¥• 

3GS. 
Besedilo:    Mestno   gradbeno    podjetje 

»Polir« (Maribor. Rotovški trg 9). 
Zaradi združil\e v novo podjetje. 

ft. Pov 3Ü/25—52 1300 
Besedjo:  Mestno podjetje »Zidar« (Ma- 

r.'lw,  Rotovški trg 9) 
Zaradi združitve v novo podjetje. 

Št.  Pov 50/34— 52' 1299 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne  31.  januarja   1052. 

3GÎI. 
Bpsediio:    Okrajna  hranilnica,   Blurska 

Sobota. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

OLO Murska Sobota, poverj. za finance 
dne 5. februarja 1952. 

Št. 1018/1—1952 1189 
• 

37•. 
Besedilo:   >0krajno podjetje  ta  odkup 

rastlinskih   proizvodov. Slov. Bistrica. 
Ker ne posluje več. 

OLO   Poljrane,   poverjeništvo  za  finance 
dno 4.   januarja   1952. 

St  113/52 "76 
* 

371. 
Besedilo:  Krajevna mesnica,  Št. Prier 

na Krasu. * 
Št. 248/1-52 1435 

Besedilo: Krajevna trgovina »Sadje In 
zelenjava, »št. Peter na Krasu. 

Št. 249/1-52 -1434 
Besedilo:  Krajevna žnga, St. Tcter na 

Krasu. 
, St. 250/1—52 14.25 
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Besedilo: Pionirska restavracija. S*. Pe- 
ter na Krasu. 

Št   1742/1-51 1432 
Ker je' pri vseh podjetjih likvidaciia za- 

ključena. 
0L0 Postojna, poverjeništvo za Iiiiaiico 

dno 26.   januarja  1932. 
• 

372. 
Besedilo:  Krajevni   kino. S*.  Peter  na 

Krasu. 
Zaradi končane likvidacije. 

0L0 Postojna, poverjeništvo za finance 
dne 28.  januarja  1952 

St. 2336/1—1952 1430 

• 
*73. 

Besedilo-    Mestna    bencinska   črpalka, 
Bled. 

&t. XI-109/4-52 1345 
Besedilo: Mestna mohanična delavnica, 

Bled. 
St. XI—1092—52 1347 

Besedilo: Mestni avtotaksi. Bled. 
St. XI-109/S-52 1344 

Besedilo: Mestno avtoprovozništvo. Bled. 
Št. XI—109/3—52 1346 

Ker so na podlagi odločbe MLO Bled. 
it. 1757/3—51 % dne 28. XII. 1951 prešla 
v sklop novoustanovljenega nodjetja >Av- 
to^ervis«. Bled. 
OLQ  Radovljica, poverjeništvo za linance 

dne 9. februarja 1952. 
• 

874- 
Besedilo:    Čevljarska    delavnica   KLO 

Grušovlje. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

OLO  Šoštanj,  poverjeništvo  za  finance 
dne 2. februarja 1952. 

Et. 347/51 271 
• 

375. 
Besedilo:    Čevljarska    delavnica    KLO 

Zavodnja. 
. Zaradi prenehanja poslovanja. 
OLO Šoštanj,  poverjeništvo  za finance 

dne 7. maja  19M. 
Št. 813/51 264 

Zadružni resister 
Pri  vsaki   registraciji  je  sedež   podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremembe 

ali iibrisa pa v datumu 
Spremembe 

53. 
Besedilo: Delavsko naiueščeiiska po- 

trošniška zadruga z omejenim jamstvom v 
Slov.  Koujicah. 

Po sklepu občnega zbora dne 7. XII. 
1951   je zadruga  prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji eo: Adamič Albert, tajnik 
KLO, Mlačnik, Ignac, profesor, in Zem- 
lič Ivan, upokojenec, vsi v Slov. Konji- 
cah,  ki  podpsujejo po  dva ••••••. 

Likvidacijska firma : kakor doslej e pri- 
javkom *v likv-idacijic. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 16. januana 1952- 

Zadr VII 96/8 591 
• 

64. 
Recedilo: Kmetijska zadruga z o. j. Go- 

lać. 
N'a podlagi eklepov občnega zbora z dne 

22. I. 1951 ee izbriše io f'embik .Iož>, 
Momilovič Jože, Jurišev'č Anton, l\;>n?ič 
Ivan, Brožič A\nton. vpišejo pa novj izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Ivančič Ivan, kmet, Golac 10; G o jak 
Anton, nameščenec, Golac 15 in Juriše- 
vič Joeip, kmet, Golac 111. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 6. decembra 1951. 

Zt 54/48-8 11832 
• 

55. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Suhorje. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 

1. III.  1951 ee izbriše Spronar Pavla in 
v .piše  novi  izvoljeni  član upravnega  od- 
bora : 

Kaluža Marija, kmelica, Suhorje 29. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dno 3. januarja 1952. 
Zt 239/48—11 79S 

* 
56. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Davra. 
Na zbOTu 10. VI. 1951 so se spremenila 

zadružna pravila v 1. in 2. členu- 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- 

nim jamstvom,  Davča. 
Člani odçovariajo za obveznosti zadru- 

ge e petnajelkratnim znakom vpisanega 
enkratn^ra temel|nega oziroma družinske- 
ga deleža. 

Okrožno sodi.šfo v  Ljubljani 
dno 27.  novembra 1951. 

Zadr  VI   135/5 11442 

* 
57. 

Besedilo: Trgovsko podjetje kmetijskih 
zadrug Maribor okolica. 

Podjetje je prešlo na podlaci sklepa 
občnega zbora OZKZ z dne 28. XII. 1951 
v likvidacijo. 

L:ikvida!or.|i eo: Areonjak Anton, revi- 
zor OZKZ, Maribor, Maistrova 19; Kukc- 
vec Hedvika, L:Tinartova 11. Volmnjer 
•••••, Glawi' !rg 22, uslužbenki podjet- 
ja, k podpeujejo IX) d\e skupa i, 

OÏÏrozno sodišče v Mariboru 
dno 8. januarja 1951 

Zadr Vi" 67 310 

* 
58. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 
ga, žerjave». 

Vpjše ee obrat: Zadružna kovaška de- 
lavnica v 2crjavcih. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 4.  decembra  1951. 

Zadr VI 4 11704 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, se pozi- 
vajo, naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. Po preteku 
rokov bodo sodišča odločila  o  predlogih 
IV R 3894/51-4 950 

Vrečko Vincenc, roj. 19. I. 1913, sin 
Franca in Alojzije rajone Čmaje, delavec, 
Rune 12, Šmartno v Rožni dolini, p-Celje, 
ee kot vojak nemške vojske od pomladi 
1945 pogreša. Predlagateljica je mati 
Vrečko Alojzi'ja, Dom onemoglih v Voj- 
niku, priglasitveni rok; tri mesece po tej 
objava. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 28. januarja 1952. 

I R 252/51 1163 
HiH|a  Vmcenc,    roj. 27.  X.  1925.    sin 

Ivana    n   Ivane   rojene   Vidnb,     pek   v 
Sknljah 99, ee kot borec NOV od 10. II< 

19-13 pogreša. Predlagateljica ie ••-lja 
Angela. Sknlje 99, skrbmik Lah Rudolfi 
zemljiškoknjižni referent pri tem sodièòu. 
Priglasitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodiščo v Gorici 
dne 2- februarja 1952. 

II R 181/52—5 1131 
Draikeler Franc. roj. 22. IX. 1923. stru- 

gar v Orehku 16, ee kot borec NOV od 
20. IV. 1945 pogreša. Predlagateli je 
Draksler Franc, zidar v Orehku, ekrbnik 
deležnik Simon, uslužbenec pri lem sodi. 
Sču. Pr.glasitvem rok: dva meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 31. januarja 1952. 

I R 1/52—5 925 
Cesar Alojzij, roj. 25. V. 1913, sin Ma- 

filo in Ane rojene Gržič, poset-lnik v Bo. 
janr vasi 4, ee kot partizan iz bitke * 
juniju 1944 na Notranjskem pogreša. 
Predlagateljica je Cesar Marija, gospodi- 
nja, Bojanja vas 4, skrbnik ;;>a Veselic 
Stanka, uslužbenka pri tem sodišču. Pri» 
giasitveni rok: tri mesece od 'e ob. 
jave. 

Okrajno sodišče v Metliki 
dne'28. januarja 1952. 

I  K   106/51—6 1004 
Škufca .lanez, roj. 15. V. 1SB5, sin Ja- 

neza in Helene rojene Roženberger. na- 
zadnje pri Božu" Mari I I 1101 Sv — 1, St. 
Milwaukee 4 Wis, USA. je odšel leta 
1916 v Ameriiko in se odjela 1918 pogre- 
ša. Predlagatelj je sin f'kufca Ivan, Za- 
goriea 8. Bled, priglasitveni rok: eno leto 
od te objave. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne  25.  januarja 1952. 

1 R 529/51 767 
Korošec Ivan. roj. 25. TX. 1919, krneč, 

ki sin, Nova VIP. ac kol mobiüziranec v 
nemško vojsko od avgusta 1943 i bojišča 
na Krimu, SSSR, pogreša. Prcdlagate- 
1•'•• • Korošec Matilda, Ošelj, p- Slov. 
Bistrica, skrbnik Pukl .lože. uslužbenec 
pri tem sodišču. Priglasitveni rok: dva 
meseca od te objaive. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 8. januarja 1952. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo v tožbah Mito» 
pali tožence» katerih bivališče nj znano, 
na njihovo nevarnost in stroške, dokler 
se sami ne zglasijo ali ne imenujejo po- 

oblaščence 
G  307/5! 909 

Tožba za razvezo zakona: 
Fraa .lanez. skladiščnik Ju gope troia:. 

Gor. Radgona, Ptujska cesta 33, proti Fras 
Frančiški, gospodinji neznanega bivaližča- 
Razprava bto 18. III. 1952 ob 10 uri pri 
tem sodišču, soba št. 29. Skrbnik je Kur- 
bus Franc, lajni,k KLO Radgona. 

Okrajno sodiščo  v Gornji   Radgoni 
dne 31. decembra 1951. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnic. katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotniro .«ekle 

za  neve-is v n e 
IV R 952/52 R31 

Horvat Jože,   Kraiučii'n  115, p. ÄI.  .lurij 
pri Celju, (irosi za amortizacijo hran hub 
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kujižle bivši? Ljudeke posojilnice v Celju, 
St. 11239/3S59 z vlogo 3770.90 din. in št. 
',22971/9948 z vlogo 3437.85 d;n, obe na 
ime Hrovat Karel. Krajnčica 13 Piigla- 
e.lveni rok: dva meseca od te obiave. 

Okrajno sodišče v Celjn 
dne 21. januarja 1952. 

1 R 574/51-0 1104 
Rehar Marija roj. Punčoh, učiteljicu v 

Vipavi 230, prosi za amortizacijo izuub. 
ljene hranilne knjižce bivše »Posojilnice 
Narodni dornt v Mariboru in s cer: št. 
30110 na ime Rehar Minka. z vlogo 1901.C1 
dinarjev: št. 30644 na ime Rehar Minka, 
z vlogo 402.16 din in št. 22330 na ime 
Rehar-Lelja-Mnka. z vlogo 2678.22 din. 
Priglasitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

I R 351/52 1355 
Brezni]- Alfonz, glasbenik. Ljubljana, 

Cankarjeva 7, prosi za amortizacijo iz- 
gubljene zavarovalne police št. 8015539 
bivše zavarovalnice Feniks; začetek zava- 
rovanja 1. •. 1930, dospelost 1. •. 1950, 
zavarovalna vsota 6500 din. Priglas tveni 
rok: dva ineeeca od te objave. 
I R 360/51 1350 

Klavora Hinko, upokojeni liciteli Ljub- 
ljana, Wolfova 1, prosi za amortizacijo 
izgubljene hranilne knjižce št. 78179 na 
ime prinesit.elja, z vlogo 1300 din N'B, po- 
družnica 001. Ljubljana, z geslom. Prigia- 
eitveni rok: dva meseca od te objave. 
I R 356/51 , 1337 

Wel.thauser Marija rojena Smon, u po. 
kojenka. Ljubljana, Ob zeleai jami 1". 
prosi za amortizacijo izgubljene zavaro. 
vaine police »t. C3812 DOZ, direkcija 
LRS; začetek zavarovanja 1- IV._ 1940. 
plačevanje do 6mrti. najdalje do 85. Ip'a 
starosti, zavarovalna vsota 4600 d n. Pri- 
glasitveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodisïe v Ljubljani 
dne 21.  januarja  1952. 

Oklic dedičem 
naj v danem roku priglasijo sodišču svo- 
je dedne pravice ali imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih bo sicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti 
deleži pa bodo izročeni državi oziroma 
jih bo za dediče, ki so znani, a neznanega 

bivališča, branil skrbstveni organ 
O 15/51—13 100CC 

Petrič Jožef, Crni potok 33, p. Kočevje, 
je umrl brez oporoke in zapustil nepre. 
mičnino vi. št. 1100, k. n- Kočevje. Skrb- 
nik je Botjak Matija, uslužbenec pri tem 
sodišču, priglastiveni rok za neznane rie- 
dite: šest mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 12. novembra 1951. 

Razne objave 
St. 71/1-52 1642 

Raspis 
Rektorat medicinske visoke Sole v 

Ljubljani  razpisuje: 
1 asiatentsko mesto na Otorinolaringolo- 

ški klto'ki. 
Prošnje e potrebnimi prilogami je tre. 

ba vložiti na rektoratu najkasneje do 10. 
marca 1352. 

Rektorat med cinske fakultete 
v Ljubljani 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
aaj r danem roku priglasijo terjatve ozi- 
roma poravnajo svoje obveznosti do pod- 
jetij v likvidaciji,  sicer se bodo dolgovi 

sodno izterjali 
frt. 303/52" 13G0 

Delaveko-uelužhenska restavracija to- 
varne »Celuloza«, Videm oli Sav:, je po 
sklepu upravnega odbora podjetja prešla 
7. dnem 1. II. 1952 v likvidacijo. Prigla- 
eitvea;  rok: do 15. III. 1952. 

Likviilncjska komisija 
107C 

Krajevna gostilna ?Sloga<. V'.polže, je 
prešla   v  likvidacijo.    Priglasitveni   rok: 
15 dni po tej objavi. 

KL0 Vipolže 

Izgubljene listine 
preklicujejn 

Belar Antonija, Kokrica 98 pri Kranju, 
roj. 17. XI. 1925, oeebuo izkaznico, ser. 
št. 01936S2 leg, šl. 4372. izdano 2. H- 
1931 v Kokrici. 1457 

Brufan Marinka, Kamnik, Graben 45, 
osebno izkaznico, reg. št. 12101. ser. št. 
0458471. izdano v Kaimuku. 1720 

Butoleu Angela, Čermožiše 67. 2etale, 
osebno izkaznico št. 42000, izdano v Zeta. 
lah. 1714 

Cener Aleksander, roj. 21. V. 1935, 
Zenkovci 10, Bodcnci, osebno izkaznico, 
ser. št. 010S573. reg. št. 2CS63, izdano v 
Murskj Soboti. 932 

CilenSek Franc, roj. 12. VI. 1909, Po. 
toška vas 17, Trbovlje, osebno izkazneo, 
ser. št. F-0730197, reg. šl. 16887, izdano 
v Trbovljah. 1232 

ČcberSek Franc, Bolnica, Studenec, od- 
Icčbo višje invalidske komisije, izplačilno 
invalidsko knjižico in knjižico za znižano 
voznino na železnici, izdano od Invalidske 
eekci'je v Ljubljani. 1723 

Cufer Ema. Begunje 94, osebno izkazni- 
co, ser. št. 03S4682, reg. št. 5202,. izdano 
v Radovljici. 1729 

Eržen Mara. delavka, Tiskanina, Kranj, 
roj 18. II. 1917 v Zg. Bitnjali 03, osebno 
izkaznico, reg. št. 18503. eer. št. 0220218, 
izdano 4. III. 1952. 1226 

Fekonja Janez, Vinogradniško gospo- 
darstvo, Gor. Radgona, delovno knjižico 
št. 1255585, reg. ät. 31, izdano v Gor. Rad- 
goni. 1454 

Florjauc Franc, Polzela, mizar, osebno 
izkaznico. 1400 

Frange* Alojzij, Bohova pri Mariboru 
52. osebno izkaznico, reg. et. 9118, ser. št. 
0580403, izdano pri OLO Maribor okolica 
leta 1931. 1554 

Gregorif Oto, Ljubljana, vojaško knjiži, 
co izdano na vojaškem odseku Ljubha- 
na I. 1668 

Grobelnik Zvone, Ljubljana, postaja X., 
glavni kolodvor, izkaznico pripadnika Na. 
rodne milice in šestmesečno objavo za 
prosto vožnjo po Sloveniji, izdano od PNU 
v Ljubljani. 1060 

Gubenšek Antonija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, ser. št. F—0781279, reg. šl, 
29429, izdano y Slov. Bistrici. 16G5 

Hole Greta, Vinogradniško posestvo, 
Gor. Radgona, delovno knjižico številka 
1250916. reg. št. 1273, izdano v Gor. Rad. 
goni. 1452 

llorvat Vinko, dijak, Dol. Lendava, 
Stari grad, roj. 1. III. 1934, osebno iz- 
kaznico za obmejni pas, ser. številka G — 
229021. reg. št. 0911, izdano v Dol. Len- 
davi. 892 

Hribernik dr. Ivan. zdravnik Kranj, 
Kalvarija 19. roj. 2. VII. 1917 v Celovcu, 
osebno izkaznico, ser- št. 0165453 reg. št. 
9143. 1093 

Jamnik Štefan, Govejek 1. Medvode, 
osebno izkaznico, fier. št. F—0128270, reg. 
št. 2306G. izdano pri OLO Kranj okolica. 

1060 
Jeršin Franc, Catežka gora. .?. Velika 

Loka, osebno izkaznico, 6er. št. 0505943, 
reg. št. 1033, izdano 12. XII. 1950 v 
Trebnjem. 1101 

Jež Alojz, gozdar. Dornberk, Gregor- 
čičeva 10, roi. 19. VI. 1933, preklic o 
izgubljeni osebni izkaznici, ser. številka 
0204903, reg št. 193, objavljen v Urad. 
nem listu LRS. št. 2/1932 ker ee je na- 
šla. 1045 

Kaluža Jože, Hoče pri Mariboru 21, 
osebno izkaznico, št. 0579181, reg. št- 8799, 
izdano pri OLO Maribor okolica 1. 1951. 

10.55 
Klinar J era, Ljubljana, Tabor 12, «web- 

no izkaznico, izdano v Ljubljani. 1732 
Kmetif IHiard. Brpilrnica, zdaj pri 

»Konstruktorju^ Mar bor. Pri parku 5, 
delovno knjižico št. 13020S4, izdano v 
Mariboru. 1390 

Kokol Helena. Maribor. Nova vas. Rad. 
vanjska 95. osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 20550, ser. št. 0024902, izdano v Ma. 
rboru 1. 1951. 1551 

Komac Darinka, Ljubljana, osebno iz. 
kazn co. eer. M. F—0023492. in sindikalno 
i7.kazn.ic0, izdano v Ljubljani. 1064 

Korelec Silva. Ljubljana, Gerbičeva 13, 
sindikalno knjižico, izdano v Ljubljani 

1731 
Korošec Ivanka, Borovnica 127, osebno 

izkaznico in železuLško režijsko izkaznL 
co, izdano v Borovnici. 1659 

Kostanjevec Ivan, Rače pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. 5t. 4057 »er. ài. 
05S90G7, izdano v Racah L 1951.     1557 

Kozina Marija rojena Cergol 25. III. 
1891, Beka 1, p. Kozina, dvokernjško pro- 
pustnico. 955 

Kozlar Martin, Maribor, Gospoeveiska 
17. delovno knjižico št. 1612298 izdano 
17. XI. 1948 v Domžalah. 1553 

Krajevna podjetja Hruïevje. žig z be- 
sedilom:  Krajevna gostilna HruSevje. 

1361 
Kranjc Janez, Sp. Korena pri Sv. Bar- 

Bari» Slov. gor., osebno izkaznico, reg. 
št. 17749, ser. št. 0580727, izdano v Sp. 
Koreni. 1550 

Krajne Terezija roj. Pirnik 1. 1SS8, 
Salek 12. Šoštanj, osebno izkaznico, reg. 
št. 2815, izdano v Šoštanju. . 1609 

Kreč Amalija, Jezica 80, osebno izkaz- 
nico, ser. a. 0056436. reg. št. 3912d, 
izdamo v Ljubljani. i6.% 

Krištof Anton, Golek 8 pri Čatežu, p. 
Velika Loka, osebno izkaznico, «er št. 
050630, reg. Št. 2026, izdano 18. XII. 
1950 v Trebnjem. 1103 

Križaj Karolma, Ljubljana, oeebno iz- 
kaznico, reg. št. 50181/51. eer. številka F— 
0072491. izdano v Ljubljani. >    1734 

LeJnik Antonija, Maribor, Studenci, 
Pekrska 73, oevbno iak&znioo, reg. àtevfl- 
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ka 24011, eer št. 30429, izdano v Mari- 
riboru 23. I. 1951. 1549 

Lodrant Marijana, Prevalje, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0270617. reg. St. 4287, iz- 
dano v Slovenjem Gradcu. 1725 

Ludvik Marija-SUva, Oabrk 14. pošta 
Obrov, roj. 16. IX. 1934. osebno rakazni. 
00, ser. št. 0351022. reg. št. 3712, izdano 
v Ilirski Bistrici. 1700 

Macarol Jožela, Maribor, Aškerčeva 16, 
osebno izkaznico, reg. št. 38837. ser. števil, 
ka 0043250, izdano v Mariboru 20. H- 
1951, železniško izkaznico za prosto vož. 
njo št. 41805. izkaznico Društva upoko. 
jeneev v Mariboru in izkaznico OF, izda. 
no v Mariboru. 1560 

Magister Fani. Ljubljana, osebno izkaz, 
nico, ser. št. F—0094470. reg. št. 72160/5, 
izdano v Ljubljani. 1733 

Mali Jože, Regerča vas 23, p. Šmihel 
••; Novem mestu, osebno izkaznico, eer. 
št. F-0318421. 1624 

Marinič Marija, Vinogradnsko gospo- 
darstvo Gor. Radgona, delovno knjižico 
št. 1256952, reg. št. 1260, izdano v Gor. 
Radgoni. 1449 

Marinšek Jože, Ljubljana. Grampovča- 
Bova 1. spričevalo gospodarskih učencev, 
tedano v 1. 1047/48 v Ljubljani.       1616 

Matečko Anton, Vinogradniško gospo- 
darstvo, Gor. Radgona, delovno knjižico 
št. 2772244. reg. št. 1144. izdano v Dra. 
vcgradu. 1453 

Matjaiic Marija, Sakušak 65, Juršinci 
pri Ptuju, osebno izkaznico, reg- št. 244- 

1315 
Mencin Pepca, Žalna 25, p. Višnja gora, 

osebno izkaznico, reg. št. 7054, eer. št. 
0007364, izdano v qrosupljem. 1228 

Mestno komunalno podjetje Maribor, 
Strma 8, prometno knjižico št. 11.275 za 
motorno vozälo znamke >Tatra«, evid. št- 
4010, št. šasije 56328. št. motorja 116264. 
izdano v Mariboru. 1178 

Mešiček Vladimir, Senovo, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 45522, eer. št. 038983'.', 
izdano v Krškem. 1613 

Mezner Elizabeta, delavka. Ceiovje 8, 
blok, p Guštanj, osebno izkaznico, ser. 
St. 0273090, reg- št. 8380. 1174 

Mežner Ana, Slivnica pri Mariboru, 
oeebno izkaznico, reg. št. 1095. ser. št. 
05S8405, izdano pri OLO Maribor okolica 
1. 1951. 1552 

3Iurk0 Franc, Deeternik pri Ptuju, roj. 
7. XII. 1926, osebno izkaznico, eer. števil- 
ka 10473, reg. št. 0252780, izdano 19. III- 
1951. 1416 

Narobe Anton, Ljubljana, Tyrševa 217, 
osebno izkaznico, reg. št. 78821/51, ser. 
št. F—0101131. izdano v Ljubljani.     1663 

Xiklsbaclier Nell, Ljubljana, Prešernova 
5, osebno izkaznico, eer. št. F—0033880, 
reg. st. 11576/50, izdano v Ljubljani. 

1619 
OLO Krško, prometno knjižico št. 5996 

za motorno kolo. 46 
Orel Friderika, Rožna dolina, Cesta XV. 

št. 19 osebno izkaznico, reg. št. 46010/51. 
eer.  št. F—0068320, izdano v   Ljubljani. 

1730 
- Pahor Vilma. Jesenice, Gradiš, oeebno 
Izkaznico, reg. št. 8637. ser. številka G — 
0353347, izdano na Jesenicah. 1692 

Paoprot Erik, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, eer. št. 011220, reg. št. 670/51. izda- 
dano v Ljubljani. 1662 

Pečnik Marija, Guštanj, Naselje 15, 
oeebno  izkaznico. 1459 

Pergovnik Ivan, Gradiš IMM-, Maribor, 
delovno knjižico št. 1608435, izdano 17. 
XI. 1948 v Mariboru. 886 

Petek Anton, Jezica 53, osebno izkazni- 
co in režijsko karto za vožnjo po železnici, 
izdano v Ljubljani. 1722 

Petek Jožela, Alali Vrh 62. Šmartno ob 
Paki, osebno izkaznico, reg. št. 6145, ser. 
št. F—0429455, izdano v Šoštanju.     1316 

PetoD Jožef. roj. 5. III. 1934. Dobrov- 
nik 204, Dolnja Lendava, osebno izkazni- 
co za obmejni pas, reg. št. 2638, ser. št 
G—0225346, izdano v Dol. Lendavi.   1172 

Povhe Pavla, Ljubljana, Tyràeva 17, 
osebno iakaznico m sindikalno knjižico, 
izdano   v   Ljubljani. 1017 

Prevolšek Jožef. Strnišče pn Ptuju, 
blok 2/a, roj- 10. II. 1921, osebno izkaz- 
nico. eer. št. 0273529, reg. št. 30319. to. 
varniško lizkaanico št. 232 in sindikalno 
izkaznico 1413 

Radanoviî Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico št. 0118265, izdano v Ljubljani. 

1667 
Rebernik Julijana, Bom'ca, Slovenj 

Gradec roj. 14. II. 1913, osebno izkaznico, 
št. 22648, izdano l 1951 v Slovenjem 
Gradcu. 1765 

Ruiii Anton, Bakovci 61, t?. M. Sobota, 
osebno izkaznico, eer. št. 0085120. reg, št. 
3410. izdano v M. Sobot . 11618 

Sajdinovič.Ibraimovski, Orhana- Begza- 
dal, Skolja Loka, osebno izkaznico, izda- 
no v Sarajevu. 1728 

Simon Simon, Ljubljana, Tvrševa 205, 
osebno izka/znico, reg. št. 33488/51. ser. 
št. F—0055798 in sindikalno knjižico, iz- 
dano v Ljubljani. 1621 

Simončič Alojz, RaSica, Loka pri Zida- 
nem mestu, oeebno izkaznico, ser. števil. 
ka F—0747876. reg. št. 34560 izdano v 
Trbovljah. 1061 

Slabo Marija, Ljubljana, Pod smreko 
51, osebno izkaznico, reg. št. 53637/51, 
eer. št. F—0075947, erndtolno knjižico in 
knjižico za kolo, izdano v Ljubljani. 

1620 
SlađJč Budi, Gor. Laikence 85, Mokro, 

nog, roj. 10. X. 1932, osebno izkaznico, 
ser. št. F—0744477, reg. št. 31167, izda. 
no v Trbovljah. U05 

Stanovnik Albina, Kranj okolica, oeebno 
izkaznico, reg. št. 36094. ser. št. 0122604,. 
izdano pri OLO Kranj okolica. 1724 

Srenšek Alojzija, delavka, Gradiš IMM, 
Guštanj, roj. 19. VI. 1928, osebno izkaz- 
nico, ser. št. G—0274606, reg. st. 9696. 

1622 
Sellh Stelka, Maribor, Studenci, Sokol, 

sika 10, sedaj Mladinska 35, osebno izkaz. 
nico, reg. št. 28523, ser. St, 40215, izdan» 
v Mariboru I. 1951. 1559 

šifrer Savo, Ljubljana, Jeglieeva 13, 
univerzitetno izkaznico pravne fakultete, 
izdano 1. 1945 v Ljubljani 1616 

Skrlj Anton, Ilirska Bistrica, Komunal- 
no podjeitje MLO, delovno knjižico števil- 
ka  1255553,  izdano v Ilirski Bistrici. 

1447 

Skrobar Jakob, Vinogradniško posestvo, 
Gornja Radgona, delovno knjižico števil, 
ka 1255553, reg. št. 7, izdano v Gor. Rad- 
goni, 1451 

Spende Frančiška, Rajkenbuxg 80, roj. 
2. III. 1931, oeebno izkaznico, eer. št. F— 
0409619, reg. št. 31309, izdano 16. IV. 
1951 v Krškem. 1650 

Stefanie Betka, roj. 11. XI. 1933, Mrtvi- 
ce, okraj Krško, oeebno izkaznico.    1080 

Stravs Martin, roj. 8. XI. 1908. rudar. 
Konovo 2, osebno izkaznico, reg. št. 4484, 
ser. št. F—0427794, izdano v Šoštanju 

355 
Stuhec Karel, Bolebnecici. p. Videm ob 

Ščavnjci, osebno izkaznico, ser. št. F— 
0235838, reg. št. 11528, izdano v Ljuto, 
mera  19.  1.   1951. 1312 

Stuhec Marija, Bolebnecici, p. Videm ob 
Stavnici, osebno izkaznico, eer. št. F— 
0235883, reg. št. 11529, izdano v Ljutome- 
ru 19. I. 1951. 1313 

Tirmenštajii Cvetko, Buše&a vas 40. o. 
Cerklje ob Kr';j, osebno izkaznico, reg. 
št. 28246,  in sindikalno knfiäico. 837 

Tola Feliks, Vinogradniško gospodar- 
stvo, Gor. Radgona, delovno knjižico št. 
1255699. reg. št. 1219, izdano v Gornji 
Radgoni. 1455 

Topoiovec Jurij, Maribor, Tezno, Vodo. 
vodna 9, osebno izkaznico, reg. št. 17840, 
ser. št. 0023757,  izdano v Marsom. 

1548 

Trup Ivan, Dravograd, roj. 5. V. 1910 * 
Otiškem vrhu čevljar, delovno knjižico 

1138 
Tušek Franc, Dravinjski vrh 54, p. Sv. 

Vid pri Ptuju, roj. 1. 1914, osebno 'iskaz- 
nico, eer. št. 0291501. reg. št. 47264. iz. 
dano v Ptuju. 1448 

Valjavec Ivan. Glimica 19. osebno iz- 
kaznico št. 0133295. izdano v Ljubljani. 

1612 
Vari Roža, Maribor, Hlebova 8, osebno 

izkaznico, reg. št. 14262, ser. št. 25943, 
izdano v Mariboru 11. I. 1951. 1558 

Verš Marjan. Črnuče 26. vojaško knjiži- 
co, izdano ori OLO Ljubljana okolica 

1615 
Vogler Leo, Ljubljana. Verstovškova 4, 

osebno izkaznico, reg. št. 51408/51. eer. 
št. 003718. izdano v Ljubljani. 1713 

Vogrinec Franc, Maribor, Koroška 60, 
osebno izkaznico, reg. st. 50345, •••. ät. 
0050865.   iizdano v Mariboru 1. 1951. 

1556 

Volk Alojz, Zareöica 5. p. lì. Bistrica, 
osebno izkaznico, ser. št. 0354495. reg. št. 
7185, izdano v Ilirski Bistrici. 1703 

Žemljic Franc, Vinogradniško gospodar. 
6tvo, Gor. Radgona, delovno knjižico, št. 
2785375, izdano v Kočevju. 1450 

Zupane Stane, Bodešče, p. Bled, roj. 8. 
IX. 1923, osebno izkaznico, ser. števjilka 
0813664. reg. St. 22754. izdano v Radov- 
ljici. 1408 

Zlbret .Friderik, Hrastnik 285, osebno 
izkaznico, reg. št. 25795. ser. št. 0739105, 
m partijsko izkaznico št. 332455, izdano 
v Trbovljah. 1614 

fzdala >Unadni liet LRSc Direktor In odgovorni  urednik: dr. Raetko Mooniik. tiaka tekarna >Toneta Tomšica< v Ljubljani 
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823. 
Besedilo: Podjetja za projektiranje pa- 

pirja, Ljubljana, skr:i|šano: »Papjrpro- 
jeUt«, Ljiibl]ana. 

Besed'.lo odslej: »Papirjuvest«, podjelje 
za izgradnjo industrije papirja, Ljubljana, 
skrajšano: »Paplrinvest«, Ljubljana. 

Ministrstvo za  finance LRS, Ljubljana 
dne 6. februarja 1952. 

št. 243 71—1952 1480 

• 
824. 

Besedido: Ribarsko gospodarstvo Slove- 
nije, Ljubljana. 

Kol pooblaščenec za podpisovanje se 
izbriše Bučar Fraujo ia vpiše 

Koritnik Mira, glavni računovodja, ki 
»opodpieuje listine po 47. členu epi. za- 
kona o drž. gosp. (podjetjih. 

243  32—1952 918 
Ministrstvo »a financo LKS, Ljubljana 

dne 22, januarja  1952. 

• 
825. 

Besedilo: Tovarna kleja, Ljubljana. 
Izonše ee Martelane Miroslav in vipiä«? 
LoÈniîkar Julka, v. d. glavnega rač'i- 

novodja, ki eopodpieuje listine po 47. He. 
nu epi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo  za finance LRS, Ljubljana 
dne 9.  januarja  1952. 

ât. 243 15—1952 574 

• 
S26. 

Besedilo: Jugotanin«, Sevnica. 
Izbriše ee Lichtenegger Hilda in vpiše 
Zupančič   Cvetko,   računovodja,  ki  eo- 

pođipieuje i1 si ine po 47, členu epi. zakona 
o drž. goap. podjetjih. 

Ministrstvo  za  finance  LRS.  Ljubljana 
dne 28.  januarja  1952. 

St. 243 33/1—1952 1474 

• 
327. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel 
Zlatorog«, Stara Fužiua v Bohinju. 

Izbriše ee Zura Aniea in vpiše 
Markoč č Marjan, glavni računovodja, ki 

sopodpisuje listine P° 47. členu epi. za 
kona o drž. gosp.  'jodjeljili. 

Ministrstvo  za finance LRS,  Ljubljana 
dne  18. januarja  1952. 

St. 243 31 — 1952 914 

• 
828. 

Besedilo: Tovarna Športnih čevljev v 
2|reli. 

Izbriše ee Cvetko  Andrej  in vpiše 
Peternel  Anton, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v  obsegu zak.  pooblastfl in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za  finance LRS. Ljubljana 
dne 25. januarja 1952. 

?t. 243 431/1—1951 922 

829. 
Besedilo:  Stavbeno mizarstvo  (Ljublja- 

na). 
Izbriše ee Preel Janez in vpise 
Maček Tone, direktor. 

MLO Ljubljana   poverjeništvo za finance 
dne  30. januarja 1952. 

Fin it. 108-52 1043 

33». 
Besedilo: .Mestni magazin. Celje. 
Uvede ee likvidacijski postopek pod- 

jetja. 
Likvidacijsko komi«ja  sestavljajo: 
Lab Ivan, predsednik. Friškovič Ivana 

in Jakob Jože, člana. Nadzornika komieiie 
eia Re'ie\šek Ludvik, za organizacijo go- 
spodarske uprave, in Slander Franc, za 
poverjeništvo za finance. 

OLO Olje,  poverjeuištvo za  finance 
dne 24. januarja  1952. 

Št. IX—86—1952 1397 
•   ' 

331. 
Besedilo: »Okrajno gradbeno podjetje« 

Celje okolica v Celju. 
Za podjetje 6ta poleg direktorja upra- 

vičena podpisovati še Jordan Vinko in 
Pres;oger Anica samostojno, v obsegu 
zakonitih pooblastil in pravil podjetja. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 1. februarja 1952. 
St. 710/1951 1117 

* 
332. 

Besed Un: Kovaška delavnica KLO St. 
Andraž. 

Podjetje je z odločbo KLO St. Andraž, 
5t. 462/1951 z dne 27. II. 1951 prešlo v 
liik vadaci jo. 

Izbriše se Boštjančič Franc. 
Likvidatorji so: Ježovnilc Zdravko, 

predsednik KLO, Zabukovec Ivan, uprav- 
ni.]; in Plaskan Avgust, tajnik KLO. 

St.   186/1952 994 
Besedilo: »Okrajna ekonomija«, Tehar- 

je. 
Podjetje je % odločbo OLO Celje oko- 

lica, št. 27/1951 z dne 14. VI. 1951 prešlo 
v likvidacijo. 

Izbriše se Valeubinčič Ferdo, upravnik. 
Za podjetje  v   likvidaciji   podpisujejo: 
Benjamin   Cene.    •••••••    Stanico   •• 

Bornsek  Maks. 
St. 213/1—1952 997 

OLO   Celje okolica, poverj.  za finance 
dne 23.  januarja 1952. 

* 
333. 

Besedilo: Okrajna opekarna, Boštanj 
(okraj Grosuplje). 

Izbrišeta 6e Grabljevec Ciril in Grab- 
Ijevec Anica :n vpišeta: 

NadraJi Ignac, upravnitk, in Vidic Ma- 
rija, nižji knjigovodja 1er šef knjigovod- 
skega centra Grosuplje, ki podpisujeta 
posamezno. 
OLO  Grosuplje, poverjeništvo za finance 

dne 10.  januarja  1952. 
St. 010/1—1951 1155 

334. 
Besedilo: Krajevna pekarija, Grosuplje. 
Poleg dosedanjih podpisnikov ee vpiše 

še Robida Ivan, višji gospodarski pomoč- 
nik pri Ekonomiji KLO Grosuplje. 
01.0 Grosuplje, poverjeništvo za finance 

dne 6-   januarja  1952. 
St. 447/2 1156 

* 
335. 

Besedilo:  Okrajni  magazin,  Grosuplje. 
Podjetje je z dnem 1. XI. 1951 prešlo v 

likvidacijo. 
Likvidatorja sta: Marinšek Stana, direk- 

tor, in Vodopivec Vida. knjigovodja, ki 
podpisujeta skupaj za podjetje s priaitav- 
kom >v likvidaciji«. 
OLO Grosuplje, poverjeuištvo za finance 

dne 29. novembra 1951. 
J t. 487/1—1951 1154 

33«. 
B'.wpd' lo: Krajevna delavnica Bičer 

»Kras«, Opalje selo: Krajevna mesu ta, 
Opatjo scio in Krajevna gostilna ».Mar. 
mort, Opatjo  selo. 

Podjetja so prešla   v Hkv.dacjjo. Ciani 
likvidao/,eke   komisije   so:   Jelen   Karo], 
predsednik, Pahor Stefan in MaruSif An- 
ion, člana. 

OLO   Gorica,   poverjeuištvo  za   finance 
dne 21. januarja 1952. 

St.   322/1—52 764 
• 

337. 
Besedilo: Okrajno radio.elektromehantô- 

no podjetje »Rempod«. Idrija. 
Izbriše se Kranjc Anton jn vpiše: 
Kosmač Marija, računovodja. 

St. 229/X-52 1093 
Besedilo: Trgovsko podjetje s kurivom 

in gradbenim materialom • Idriji. 
Izbriše 6e Petrič Rudi, In vpiše: 
Laipajne Slaviea, knjigovodja. 

St. 255/X-52 1097 
Beeedilo: Krajevno podjetje »Kamnolom 

kamna lahnjakac, Sp. Idrija. 
Podjetje je z dnem 10. 1. 1952 prešlo v 

likvidacijo. 
V l.ikvidacijsk, komisiji so: Lukan Pero- 

slav, Lukan Franc in Likar Frane, vei v 
Sp. Idriji. 

Št.  258/X—52 1099 
OLO   Idrija,   poverjeuištvo   za   finance 

dne   28.  januarja   1952. 
• 

338. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje, 

Kamnik. 
Izbriše se poslovalnica »Grintovec« 

Kamnik, Štitna 41. zaradi prenosa k novo 
ustanovljenemu podjetju »Mestna restav- 
racija«. Kamnih iu vpiše poslovalnica 
»Planinka« Kamnik. 

Izbrišejo ee Uršič Albert, Plahutnik Aa- 
tou, Nemec Jurij iu Bervar Ivanka 1er 
vpišejo : 

Cerar Anton, direktor, Podobnik Poldi. 
namestnik direktorja, Nemec Jurij, raču- 
novodja, in Erjavšek Mara, finančni ma- 
nipulant. Direktor podpisuje samostojno. 
spise finančnega in kreditnega značaja pe 
skupaj z računovodjem. 

št. 200/52 1193 
Beeedilo:  Splošna trgovina, Kamnik. 
Vipše se nova poslovalnica »Manufak- 

turni ba-zarc, Kamnik, ëutna 30. 
St. 285/52 1195 

OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 
dne 5.  februarja' 1952. 

• 
339. 

Besedilo: Tkanina. Kranj. 
Besedilo odslej:   Trgovsko  podjetje  n« 

veliko  in malo »Tkanina«. Kranj, okraj- 
šano: Tkanina, Kranj. 

Poslovni predmet se razïwi še na trgo- 
vanje na veliko in malo. 

Izbriše se poslovalnica 6 (gorivo in ma. 
živo) in vpiše »Drogerija«. 

Izbriše se poslovalnica 10 (tekstil) in 
vpiše poslovalnica 11 (usnje in čevljarske 
potrebščine). 

MLO   Kranj,   poverjeništvo   za   finance 
dne  1.  februarja  1952 

St. 107 1115 
• 

340. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

Kranj okolica. Kranj. 
Podjetje je z odločb« OLO Kranj oko- 

lica. št. 1302/1 z dne 26. XII. 1951 prešlo 
v likvidacijo. 
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Besed •• odslej: Okrajno gostinsko pod- 
jetje Krau] okolica, Kraiij v likvidaciji. 

Za podjetje v liikvidacmji ipodpeujejo: 
üifürelec Janez, predsednik. Sned'.c Loj. 

Ze •  Vujišič Mara. člana. 
OLO Kranj okolica, poverj. za finance 

duo  1. februarja 1952. 
St. II—655/3—1951 107Ü 

• 
&41. 

Besedilo: Mestili magazin, školja Loka. 
Besedilo    odslej:    Trgovsko    podjetje 

;Lubuik<, Škofi i Loka. 
Izbrišejo ee poslovalnice: JI. 8 Spodnji 

trg  '2:): št.  10  Mestni  trg 27   m  št.   14 
Cesta   talcev   1   in   vpišejo   poslova in ice. 
prevzete od podjetju  Prehrane":. Mestni 
trg, in sicer: št. 2, 13, 10 m 28 1er poslo- 
valnica na Cesti talcev »t. 2. 

Izbriše ee Grošelj Leopold ?n vpiše 
Ferenčak Edo. z istimi  pooblastil. 

0L0 Kranj okolica, poverj. za linance 
dne 26.  januarja  1952. 

St. II—92/2—52 1075 
* 

842. 
Besedilo: Kolon'ale (Ljubljana. Celov- 

ška 81). 
Operativno  upravni venuteli odslej:  Iz- 

vršilni  odbor MLO Ljubljana, poverjeni- 
štvo za trgovino in gostinstvo. 

BLO II Ljubljana, poverj. Za finance 
dne  31.   januarja   1952. 

Fin 51. 114-1/1952 m<) 
* 

843. 
Besedilo; Modna konfekcija (Ljubljana, 

Tyrèeva 23 b). 
VpiSe ee kot postranska delavnost pod- 

jetja: Prodaialna, Ljubljana, TyrSeva 35b, 
za prodajo la6tnili izdelkov. 

RLO II LJubljana, poverj. za finance 
dne  12. februarja  1952. 

Fin št. 190—l'l9.->2 1403 
• 

»44. 
Beaedilo: Kolodvorska restavracija, Lju- 

tomer. 
Vpiše se poslovalnica: Kolodvorski bife 

e sedežem v Kolodvorski ulici št. 8, ki bo 
toc;la alkoholne in brezalkoholne pijače 
ter prodajala mrzla jedila. 

Poslovalnico vedi Horvat Anton. 
OLO Ljutomer, poverjeništvo  Za  finance 

dne 20. januarja 1952. 
St. 110/1-52 1191 

• 
34Ô. 

Besedilo Okrajno podjetje »Mlekoproc 
met«, Ljutomer. 

Poslovni predmet odslej; Zbiranje, na- 
kup, razdelitev in predelava mleika in 
mlečnih proizvodov, mlinarstvo in reja 
prašičev. 
OLO Ljutomer,  poverjeništvo  za finance 

dne 1. februarja 1952. 
St. 137/1-52 1045 

• 
846. 

Besedilo: Industrija kovinskih izdelkov 
(Maribor). 

Izbriše ee Marguč Ernest in vpiše 
Brezovseîk- Oton, direktor, ki podi,");suje 

eamostojno, v okviru pooblastil in pravil 
podjetja, 

St. Pov 5G/4—52 1259 
Besediilo: Mestno trgovsko podjetje Ca- 

pire  (Maribor, Goeposka 3). 
TzbrSe ee obrat: Delavsko ueduìbeneka 

restavracija Mestnih trgovskih podjetij Ma. 
ribar. Partizanska 3. 

St. Pov 56/3—52 1262 

Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 
»Mleko«: (Maribor, Partizanska 51). 

Vpiàe te poslovalnica Bile, Gosposka 
32. 

Izbrišejo se; Orel Mil'drag, Matezelj 
Darja in .Tamšek Franc, ter vpišeta: 

Sorgo Rudi. ravnatelj, ki popisuje sa- 
mostojno v okviru pooblastil m pravil 
podjetja ter sopodpsuje vse Letine denar- 
nega, materialnega, obačunskega in kre- 
ditnega značaja; Žula Matilda, finančni 
manipulant, nameetnik glavnega računo. 
vodje, ki sopodpisuje v njegovi odsotnosti 
listine denarnega, materialnega, obračun- 
skega in kreditnega značaja, 

Ž t. Pov 56/2—52 1201 
MLO   Maribor,  poverjeništvo   za   finance 

dne  5.   januarja  1952. 
-¥• 

347. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 

>Hrana<   (Maribor. Glavni trg 10). 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje s 

prehranbenim blagom »Hrana« (Maribor, 
Glavu; trg 10). 

Poslovni predmet odele j; Trgovina e 
prehranbenimi proizvodi na drobno. 

Izbrišejo ee prodajalne, ki predejo v 
sklop novoustanovljenega Trgovskega pod. 
jetja »Brazdaî Maribor, Gosposka 20 in 
eicer: prodajalne: št. 28 Gosposka 7;, St. 
3 Glavni trg 10: 5t. 30 Koroška 7; št. 33 
Kneza Koclja 24; št. 20 Slovenska 3: št. 
29 MeljeUa 2; št. 1 Partizanska 23: št. 0 
Turnerjeva C; št. 18 Ruška 101, št. 17 
Gorkega 2; št. 8 Cesta zmatie 32; št. 24 
Levčeva 50; št. 32 Ptujska 134; št. 5 Trg 
Rdeče armade 5; št. 25 Orožnova 14; št. 
22 Sp, Kndvanjđka 100: št. 15 Tržaška 59; 
MTT Zrkovci in Metalne, Ptujska cesta. 
— Skladišče, Glavn.i trg 10. 

Vpišejo se prodajalne: VTP. Gosposka 
20; .št. 21 Goepooka 3; št. 27 Glavni trg 
2; št. 4 Glavni trg 21; St. 2 Ulica X. ok- 
tobra 5; št. 35 Meljska cesta 5S in S. 7 
Cankarjeva 23. — Delikatesa: Partizan- 
ska 23: št. 13 Kamnica 137: 6t. 10 Lim- 
buška 19; 51. 9 Ljubljanska 37; št. 11 Uli- 
ca XIV. divizije 29, in št. 14 Dvoršakova 
14. — TAM, Temo: TAM. Ul'ca Premrla; 
TAM, Masarvkova ulica; št. 19 Ptujska 
34, in št. 10 Zg. Rad vanje 49. 

Izbriše se s pooblastilom za podpeova. 
nja Golob Janko in vpiše: 

Jerič Herberi. ravnaleli, ki podpisuje 
samostojno v olivini pooblastili operativ- 
nega upravnega vodstva in pravil podjet- 
ja, v veeh finančnih zadevah pa skupaj z 
glavnim računovodjem. 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 10. januarja 1952. 
St. Pov 50/11—52 120Ö 

* 
348. 

Besedilo: Splošna menza (Maribor, Gre- 
gorčičeva 29). 

Izbrise ee Vrabvč Konrad in vpiše 
Keree Anion, v. d. upravnika, ki pod- 

pisuje samostojno, v okviru  pooblastil jn 
pravil podjetja. 
MLO   Maribor,  poverjeništvo   za   finance 

dne 31. januarja 1952. 
St. Pov 50/32—52 1297 

349. 
Besedilo: Mestne brivnice  (Maribor). 
Vpiše so obrat: Delavnica št. 17, Ptuj. 

ska cesta 178. 
St. Pov 56/29-52 1292 

Besedilo: Tovarna mesnih izdelkov 
(Maribor, KoSaki). 

Vpišeta ee obrata: Trgovina Maribor, 
Partizanska 19. in Trgovina Maribor, 
lentiljska Ö. 

St. Pov 56/22-52 1271 
BesedJo: Tovarna mesnih izdelkov 

(Maribor, Košakl). 
Izbrise se pomožni obrat: Delavsko 

uslužhenska restavracija, Maribor, Koza- 
ki. 

St. Pov. 5C722—52 1271 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje »Že. 

leznina-Kemikalije< (Maribor, Vetrinjska 
H). 

Vpiše se obral: Poslovalnica št. 11, 
Partizanska cesta 17 (prodajalna stekla, 
rorcelana in kiislala. Uvii'*il4ka prodaja 
porcelana in kristala ter prirezovanja 
okenskega •  drugega ravnega stekla. 

St. Pov 56/26—52 1294 
MLO  Maribor,   poverjeništvo  za  finance 

dne 28. februarja 1952. 
• 

350. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

>llotel Orel« (Maribor, Slovenska ulica 1). 
Besedilo odslej: Gostinsko podjetje 

»Hotel Orclc (Maribor, Slovenska ulica 1). 
Izbrišejo so obrati: Kavama Astoria, 

Slovenska 2; Restavracija >štajere<, Par- 
tizanska 47; Kavarna »Jadran«, Partizan- 
ska 30, • Okrepčevalnica št. 2, Partizan- 
ska 39. 

Izbrišeta se s pooblastilom za podpiso- 
vanje Francie Sonja in Verniè Sonja. 

Št.  Pov  56/14—52 1272 
Besedilo: »Koloniale«, veletrgovina » 

prehranbenim blagom (Maribor, Jurčiče- 
va 5). 

Vpišeta se obrata: »Koloniale«, veletr- 
govina e prehranbenim blagom, Maribor, 
podružnica v Slov. B strici, in Oddelek za 
prodajo kvasa, Maribor, Cankarjeva 22. 

St. Pov 50/23—52 1270 
Besedlo: Kmetijsko gospodarstvo. Lepi 

dol  (Pesnica). 
Izbriše se Sporar Ivan in vpiše 
Stoje Jože, ravnatelj, ki podpisuje sa- 

mostojno, v okviru pooblastil in pravil 
podjetja. 

St. Pov 56/21—52 1268 
MLO   Maribor,  poverjeništvo  za  finance 

dne 14. januarja  1952. 

331. 
Besedilo: »Mlekopromet« industrijsko 

podjetje za proizvodnjo mlečnih izdelkov 
v Murski Soboti. 

Besedilo odslej; Trgovsko podjetje 
»Mlekopromct«, Murska- Sobota (odločba 
OLO Murska Sobola, št. 1-033/1 z dne 31. 
I. 1952). 

Operativni upravni voditelj odslej: 
OLO Murska Sobota, poverjeništvo za *.r- 
Rovino in preskrbo. 

Poslovni predmet odslej: Nakup, delna 
predelava in prodaja mleka m mlečnih 
izdelkov. 
OLO Murska Sobota, poverj.  za finance 

dne 0. februarja 1952. 
Št. 1279/1—1952 1218 

• 
332. 

Besedilo: Krajevni mlin Mlajtinel. KLO 
Noršinci. 

Izbriše se Erjavec Jože in vpiše 
Legen Jožef, ki bo podpisoval v mejah 

pooblastil  in   pravil  podjetja. 
OLO Murska Sobota,  poverj.  za- finance 

dne  24.  januarja 1952. 
St. 724/1—1952 • 
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27. Ukaz o sklicanju Ljudske ekupSEine LRS. 
23. Ukaz o dolo&tvi Ambulante za poklicne bolezni v Ljubljani 

za uetanovo republiškega pomena, 
29. Ukaz o razpustu krajevnega ljudskega odbora Dvor v okraju 

Novo mesto. 

30. Odločba o zavarovanju grajskega drevesnega Jn gozdnega 
parka v Cešeniku. 

31. Obvestilo za naročanje legitimacij  za znižano voznino. 

Prezidi] Ljudske skupščine LRS 
27. 

Na podlagi 1. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
Izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o sklicanju Ljudske skupščine Ljudske republike 

Slovenije 

" Ljudska skupščina LR Slovenije se skliče k 
I. izrednemu zasedanju druge izvolitve na dan 
21. marca 1952 ob 10. uri. 

U it. 62 * 
Ljubljana, dne 11. marca 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
UUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE    ' 

Sekretar: , •        .  Predsednik: 
France Lubej 1. r. '        Josip Vidmar 1. r. 

'    . ,  ' 23. 
Na podlagi 10. točke 72. člena ustave LR Slovenije 

izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije po 
predlogu vlade LR Slovenije 

ukaz 
o določitvi Ambulante za poklicne bolezni v Ljubljani 

za ustanovo republiškega pomena 

I 
Ambulanta za poklicne bolezni, ki je v sklopu 

Poliklinike zdravstvene službe.v Ljubljani, Miklošičeva 
cesta št. 20, se določa za ustanovo republiškega po- 
mena.. 

II 
Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz.. 

III 
Ta ukaz velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. • 
U Št. 59 
Ljubljana, 'dne 7. marca 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: ' Predsednik: 
Fraiice Lubej 1. r, Josip. Vidmar !.. r.' 

29. 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 

in 50. člena splošnega zakona o-ljudskih odborih izdaja 
Prezidij Ljudske ßkupscine LR Slovenije 

ukaz' 
o razpustu krajevnega ljudskega odbora Dvor v okraju 

Novo mesto 
Krajevni ljudski odbor Dvor v okraju Novo mesto 

9e razpusti, ker je njegovo delo y očitnem nasprotju z 
ustavo in z zakoni. 

, Do izvolitve novega ljudskega odbora se imenuje 
tale začasni izvršilni odbor: ... 

Zupančič Ignac, Dvor, 
P o d o r e h Ignac, Dvor, 
Golob Franc, Dvor, 
Bukovec Karel, Dvor, 

, Zupančič Marija, Lašče. 
Glede na odlok Ljudske skupščine LR Slovenije z 

dne 14: decembra 1951 o podaljšanju poslovanja kra- 
jevnih ljudskih odborov se odreja, da se novi ljudski 
odbor izvoli.z volitvami, ki jih predvideva ta odlok. 

Okrajni ljudski odbor Novo mesto izvrši ta ukaz. 
• Ta ukaz velja od dneva objave v .> Uradnem listu 

LRS«. 
U št. 60 
Ljubljana, dne 7. marca 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE ' 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r.' 

Ministrstva in sveti vlade LHS 
30. 

Na podlagi L'In 3. člena zakona oVaretvu kul- 
turnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski 
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23-137/48) 
izdajam po predlogu,Zavoda za spomeniško varstvo 
Ljudske republike Slovenije. •' -       i 

odločbo 
o zavarovanju grajskega drevesnega in gozdnega 

parka v Cešeniku 

Grajski drevesni park v. Cešeniku, razsežen • in 
znamenit park, y katerem raste poleg raznovrstnih 

ra 
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domačih dreves še 45 eksotičnih oziroma redkih vnet 
drevja in grmovja^ z lepim razporedom drevesnih sku- 
pin in poti, se zaradi evoje naravne lepote hi krajevne 
posebnosti iz estetskih in turističnih vzrokov zavaruje 
kot  prirodna znamenitost. 

Prav tako.se zavaruje gozdni park v obsegu ca. 
0.60 ha, v katerem stoje skupine iglastega in listnega 
drevja, med njimi tudi nekaj eksot, in ki 96 mora 
ohraniti kot neposredno okolje oziroma potrebno za- 
ledje graščine in njenih gospodarskih poslopij, s ka- 
terimi tvori rastlinsko, arhitektonsko enoto. 

Zavarovano območje drevesnega in gozdnega 
parka je pri graščini Češenik (KLO Dob pri Domža- 
lah) in obsega tele zemljiške parcele, ki leže v katastr- 
ski občini Dob pri Domžalah in so vpisane v vložek 
št. 426: 
pare. št. 
e    501/2, s površino 1.0543, vrt. drevesni park, 

503, del, s površino ca. 0.10, stavbišče, park, 
504, del, s površino ca. 0.60. travnik, gozdni park, 
skupaj ca. 1.7543 ha. 

Zavarovane nepremičnine so po zemljiškoknjiž- 
nem stanju last Urbane Evgenije roj. Souvan iz Ljub- 
ljane, Sv. Petra cèsta 1; dejansko pa so splošno ljud- 
sko premoženje državnega podjetja »Posestvo Kmetij- 
skega znanstvenega zavoda Örnelo'?. 

V drevesnem in gozdnem parku se prepoveduje: 
a) sekanje drevja in lepotičnega grmovja, klešče- 

nje in lomljenje vej ali kakršnokoli poškodovanje 
dreves in grmov, nasadov, sprehodnih poti in trat. 

b) hoja in vožnja izven dovoljenih voznih in spre- 
hodnih poti ter stez, poleganje po tratah, odmetavanje 
smeti; papirja in drugih odpadkov. 

Zavarovano drevje in grmovje se sme posekati le 
po poprejšnjem dovoljenju Zavoda za spomeniško var- 
stvo LRS. 

Prav tako se smejo nove zgradbo na zavarovanem 
območju postavljati le z dovoljenjem in po navodilih 
Zavoda za spomeniško varstvo LRS. 

6'       *   . 
Upravni organ je dolžan zavarovane nepremičnine 

vzdrževati in negovati na svoje stroške-. 

. Varstvo drevesnega in gozdnega parka se glede 
na prednje predpise izroča Kmetijskemu znanstvene- 
mu zavodu oziroma njegovemu posestvu v Črnelem 
kot upravnemu organu: 

Po "predpisih splošnega zakona o ljudskih odborih 
sodeluje pri varstvu krajevni ljudski odbor Dob pri 
Domžalah (OLO Kamnik) ; ta naj domače prebivalstvo 
seznani a predpisi te odločbe. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zava- 
rovanimi nepremičninami ima Zavod za spomeniško 
varstvo LRS. 

8 

Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu za- 
kona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih zna- 
menitosti v Ljudski republiki Sloveniji z dne 21. V. 
1948 (Uradni list LRS, št. 23—137/48) v zvezi s 1. čle- 
nom pod V 1) zakona o uskladitvi predpisov o kaznivih 
dejanjih in prekrških v zakonih Ljudske republike 
Slovenije s kazenskim zakonikom in z uvodnim za- 
konom h kazenskemu zakoniku z dne 15. VI. 1961 
(Uradni list LRS. št. 21-110/51). 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«, za lastnika oziroma za upravni organ pa 
takoj po pravnomočnosti. 

Št. 747/2-52 
Ljubljana, dne 2. februarja 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za pro3veto in kulturo: 

Boris Ziherl 1. r. 

•      31- 
Direkcija za železnice Ljubljana izdaja dodatno 

k navodilu, objavljenem y. Uradnem listu LRS, št. 1 in 
št. 6/1952, še tole ' 

obvestilo 
za naročanje legitimacij za znižano voznino 

Direkcija za železnice Ljubljana obvešča vsa 
državna podjetja, zavode in urade, da je glavna direk- 
cija jugoslovanskih železnic pod št. 419/52 z-dne 29. 
II. 1952 za naročanje legitimacij P—30, P—31 in K—15 
izdala še tale nova pojasnila: 

Glede na potrebo in v sporazumu s Svetom za 
promet in zvezne vlade FLRJ se izdaja k Uradnemu 
listu FLRJ, št. 56/51 tole navodilo o dajanju ugodnosti 
pri vožnji za delavce in uslužbence na železnici tei; 
na rečnih in pomorskih ladjah: 

1. Kot zakonska druga štejeta pò tem navodilu 
mož in žena, tako da lahko potemtakem mož, če je 
zaposlen, dobi legitimacijo za ženo, kolikor ta ne uživa 
že ugodnosti pri vožnji na kateri koli drugi podlagi. 
Enako velja tudi za ženo, ki je v delovnem razmerju 
in ima pravico do ugodnosti pri vožnji, da lahko dobi 
legitimacijo za moža ne glede na-njegova leta starosti, 
zaposlitev ali zasebni poklic, če mož ne uživa ugod- 
nosti pri vožnji na katerikoli drugi podlagi. S tem se 
menja razlaga, ki je bila prej objavljena pod to šte- 
vilko. 

2. Invalidi, ki eo v delovnem razmerju, uživajo 
ugodnosti pri vožnji kakor drugi delavci in uslužbenci 
s pogojem, da ne uživajo tudi ugodnosti, ki je določena 
za invalide. Če pa že uživajo ugodnosti pri vožnji kot 
invalidi, tedaj jim gre samo ugodnost za izrabo letnega 
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Razglasi in  objave 
Naročnike in druge interesente opozarjamo, da je v nasi založbi in 

v izdaji Društva pravnikov LRS izšla knjižica 
ZAKON O IZVRŠITVI KAZNI 

Ta naš novi zakon, temelječ na socialističnem humanizmu, ki diha 
iz kazenskega zakonika, uvaja številne novosti v namenu, dati poudarka 
varstvu osebnosti in pravic državljanov. V 145. členili je nanizana poleg 
splošnih določb vrsta poglavij o izvršitvi smrtne kazni, o izvrševanju kazni 
strogega zapora in zapora, o varstvenem domu za obsojene porodnice, o 
pogojnem odpustu in odpustu obsojencev iz kazenskih poboljševalnih 
zavodov, o izvršitvi drugih vrst kazni, dalje poglavja o oddaji v zavod za 
varstvo in zdravljenje itd. Cena 65.— din. 

Izšla je tudi brošura 
Tarifa za nagrade odvetnikov, s spremenjenim in dopolnjenim pravilnikom. 

Cena 35.— din. 
V začetku maja bo izšel 
Rigister pravnih predpisov za loto 1951. Ker bo naklada omejena, 

naj se interesenti čimprej priglasijo na naslov uprave ;> Uradnega lista 
LRS«, Ljubljana, Gajeva ulica 5, poštni predal 336. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Razglasi ministrstev 
Org. št. 49/51—91 1233 

Objava 
Z odločbo ministra za pravosodje LRS z 

dne 7. II. 1952, Org. St. 49/51—91, je bil 
postavljen Vernik Feliks, profesor iz 
Umornija, za stalnega modnega tolmača za 
aafiležki ita nemäüi jezik za območje 
okrožnega eodjšča v Novem mestu. 

Ta odločba se objavlja po 5. členu ured- 
be o stalnih sodnih tolmačih z dne 1(3. 
II. 1949, Uradni LRS. št. 7/49. 

Ministrstvo za pravosodje LUS 

Spremembe 
rodbinskega imena 

IV-2927/2—51 8171 
Z odločbo ministrstva za notranje zadeve 

LRS, št. IV-2927/2-51 z dne 15. VIII. 1951 
je bila na podlagi 21. člena zakona o 
osebnih imenih dovoljena sprememba pri- 
imlia Kajtna Francu, rojenega 10. XI. 
1925 v Porebri, državljana FLRJ. sloven- 
eke narodnosti, prelivajočega v Pamečah, 
KLO Jurkloštpr, v Bezgovšek, 
St. IV—4188/1-51 81Ö9 

Z odločbo ministrstva za notranjo zade- 
ve LRS, St. IV—1188/1-51 z dne 15. 
VIII. 1951. je Mia na podlagi 21- člena 
zakona o osebnih imenih dovoljena spre- 
memba priimka CarguelutU Rudolfu, roj. 
31. III. 1921 v Rogatcu, državljanu FLRJ, 
bivajoeemu v Lokaveu, v >P a v 1 i č<". 
Št. IV—411/1-52 1C80 

Z odločbo miiiislstva za notranje zade- 
ve LRS, št. IV—411/1 z dne 13. II. 1052 
jo bila na podlagi 2. člena zakona o oseb- 
nih imenih dovoljena sprememba imena 
mladoletnemu Primožiču Martinu, roj. 3. 
XII. 1946 v Trebiji, ehu Jožeta in Ma- 
rije rojene Tavčar, bivajočemu v Trebiji 
st. 19. v >M a r 1 j a n<. 

Ministrstvu za notranje zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri   vsaki   registraciji   je   sedež   podjetja 
označen » besedilu, dan vpisa, spremem- 

be alj izbrisa pa v datumu 

Vpisi 
370. 

Besedilo: Foto Slovenija (Ljubljana, 
TyrSeva la. 

Ustanovitelj podjetja: Društvo novinar. 
JBV LRS, odločba St. 1S9—51 z dne 10. V. 
1951. 

Operativrtf upravni voditelj: Društvo 
novtnarjev LRS 

Podlovmi predmet: Fotografiranje poli- 
tane, kulturne on gospodarske delavnosti 
v repubì/i'ki, izdelava in predaja fotografij 
I;JO  naročilu. 

Za podjetje podpisuje: 
Jere Leon, v. d. direktorja. 

MLO Ljubljana, poverjenih o za finance 
dne 29. februarja  1952. 

Fin. št. 774—52 2097 

377. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Usnjec 

(Ljubljana, VVolfova (i). 
Poslovni! predmet: Trgovina na debelo 

in n« drobno z obutvijo, usnjem, čevljar- 
skimi potrebščinam?, ter potrebščinam-'- za 
obutev, vštevši uvoz. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana, 
odločba Preds št. 80 z dne 20. XII. 1952. 

Operativni upravni vod'teli: MLO Ljub. 
ljana. poverjeništvo za trgovino in gostin- 
stvo. 

Poslovalnice: št 24 Sv. Petra 16; St. 32 
Čopova 9; št 5G Šv. Petra 11; št. 57 Pod 
Trančo 1; št. 58 Pred Skotiljo 9: št. 59 Co. 
povn 38; skladišče, Sv. Petra 41 in poslo- 
valnica Izbira, Selenburgova 5, vse v 
Ljubljani. 

Za podjetje podpisujeta: 
šindič Zlato, direktor;   dr. Tušar  Jo- 

ei£>,  glavni  računovodja. 
MLO Ljubljana, poverjeuištvo la finance 

dne 20. februarja  1952 
Fin. št. 750—52     '       1796 

378. 
Beeedfilo: Šiviljske delavnica II, MLO 

Laško (št. 110). 
Poslovni predmet: Izdelovanje damatili 

oblek in raznega penila. 
Ustanovitelj • operativni upravni vo. 

dMelj podjetja: MLO La&ko, odločba it. 
22/52   z  dne  7. I.  1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vovk Fani, upravnik, samostojno, po 

zakonitih pooblastilih, in Gradt Karla, ši- 
viljska •••••••-•, v istem obsegu listine 
po 47. členu spi. zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

OLO Celje okolica, porerj. za finance 
dne 12. februarja 1952. 

St. 78/1—1952 1518 
• 

379. 
Besedilo: Okrajno državno trgovsko 

podjetje »Izbirat. Laško. 
Poslovni predmet: Nakup m prodaja 

blaga na debelo in drobno na domačem 
in tujem tržnšfu. 

Ustanovitelj fa operativni upravni vedi- 
teli podjetja: OLO Celje okolica, odločba 
št. 3/1952 z dne 29. I. 1952, 

Za podjetje podpisujeta: 
PreSčak Jože, direktor, samostojno, ••> 

zakonitih pooblastilih; Kokolj Silva, ra- 
čunovodja, v :'etem obsegu listine po 47. 
členu sp. zakona o drž. gosp. podjetjih. 

St.   470/1-1952 1891 

Besedilo: Okrajno državno trgovsko 
podjetje OLO Celje okolica >PreskrlwK, 
St. Juriju pri Celju. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
blaga na debelo in drobno na domačem 
in tujem tržišču. 

Ustanovitelj in operativu,upravni vodi- 
telj podjetja: OLO Celje >kolica, odločba 
št. 4/1952 z dne 29. 1.1952. 

Za podjetje podpisujeta; 
Kokolj Viktor, direktor, eamoetojmo, ?o 

zakonitih (pooblastilih; Sere Herbert, ra. 
čunovodja. v ."'stem obsegu 1'stine po 47. 
členu zakona o drž. goap. podjetjih. 

St. 375/1952 1883 

Besedilo: Okrajno državnu trgovsko 
podjetje OLO Celje okolica »Potrošnike, 
Vojnik. 

Poslovni! predmet: Nakup en prodaja 
blaga na debelo • drobno na domačem 
in tujem tržišču. 

Ustanovitelj m operativni upravni vodi- 
telj podjetja: OLO Celje okolica, odločba 
št. 2/1952 z dne 29. I. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Jeromol Viktor,    direktor, samostojno, 

po zakonitih  pooblastilu; Leipold  Frida, 
računovodja, v istem obsegu listine po 47. 
členu spi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 

fit. 479/1962 1889 
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Besedilo: Okrajno državno trgovsko 
podjetje OLO Celjo okolica >Sarinjski 
magazine, Žalec. 

Poslovni predmet; Nakup in prodaja 
blaga na debelo iu drobno na domačem 
Jn tujem tržiEču. 

Ustanovitelj m operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: OLO Celje okolica, od- 
ločba št. 1/1952 z dne 29.  II. 1952. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Cokan  Fran, direktor,  samostojno,  po 

aakonitlb. pooblastilih; Lobe Zinka, racu. 
novodja,  v   istem  obsegu  letine  po  47. 
členu spi. zakona o drž   gosp. podjetjih. 

St. 478/1932 1890 
OLO Olje okolica,  poverj.   »a linance 

dne 20. februarja   1952. 
• 

880. 
Besedilo: Mestno gostinstvo, Solkan. 
Poslovni predmet: Prodaja •,• ìrobno 

alkoholnih >n brezalkoholnih pijič ter 
jestviu. 

U* aiiovilf'îj ;• operativni upravni vo- 
ditelj .;-idjetja:  MLO Solkan. 

Poslu; alni ce so: Restavracija, kavarna, 
goetilnj ^Zvezda« in bife v Solkanu, bfe 
>Kolodvor< v Goric. 

Za   podjct'e podp.sujejo: 
Vidic Rudi, direktor, Brajnik I'm I. ni. 

čunovodja. oba  po zakoncih  pooblastilih. 
in pravilih podjetja. 

OLO   Gorica,   poverjeništvo  in   Iliiaii«*« 
dne IS.   januarja   19")2 

št   524/1 1595 
• 

881. 
Besedilo: Krajevna mesarija. Za^radec. 
Poslovni  predmet:   Klanje živine,  raz- 

prodaja mesa potrošnikom ter predelava. 
Ustanovitelj in operativni upravni vodi- 

telj podjetje: KLO Zagradec, odločba št. 
7Hi/51  z dne 22. XII. 1951. 

Za podjetje podpisujeta: 
Orel Lojze poslovodja, ,'n Veble Roman, 

računovodja, po zaikonilih pooblastilih. 
OLO  Grosuplje, poverjeništvo za finance 

dne  25. januarja  1952. 
St. 62/1—1952 1602 

* 
882. 

Besedilo: Krajevno trgovsko.gostinsko 
podjetje,  Knežak. 

Poslovni predmet: Klanje živine, pro- 
daja mesa, peka in prodaja kruha, nabava 
pijač ter vse gostinske storđtve. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
dilelj podjetja:" KLO Knežak. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kini Andrej, upravnik, pm. Slavec Tonč- 

ka, računovodja, po zakonitih pooblastilih. 
OLO  Ilirska  Bistrica, poverj. za Itaauce 

dne 5- februarja 1952 
St. 74/4—52        ' 1262 

• 
883. 

Besedilo: Mestu« trgovsko podjetje 
>Trgoproniet< v Kočevju. 

P<«lovrn predmel: Nabava m prodaja 
blaga na drobno in na debelo za potroš- 
nike. 

Ustanovitelj  in  operativni  upravni  vo- 
ditelj podjetja:  MLO  Kočevje. 

Za podjetje podpisujejo: 
Toraaič Jože, direktor, v vseh zadevah. 

v njegovi odsotnoeti Ožura Viktor, komer- 
cialist; finančne   m   v«p  denarne  li'stine 
eqpodpisuje   Korelc   Franc,   računovodja, 
vii pa po zakonitih pooblastilih. 
OLO   Kočevje,  poverjeništvo -"»a   finance 

dne  29. decembra 1951. 
St. 1147-51 1746 

m. 
Besedilo: Krajevna kovačnica, Šmartno 

pri Litiji. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in operaitlivni upravni vodi- 

telj podjetja: KLO Šmartno pri' Litiji. 
Za podjetje podpisujeta: 
Ilovar Jože, upravnik, samostojno,   po 

pravilih podjetja; Penik Franc,knjigovod- 
ja,  skupaj   z   upravnikom   listine   po 47. 
členu epi. zakona o drž. gcsp. podjetjih. 

Št. 1200/149 393 
Besedilo: Krajevna krojačnica, Šmartno 

pri Litiji. 
Poslovni predmet: Vsa dela te elroke. 
Ustanovitelj in operatnvni upravni vodi- 

telj podjetja: KLO Šmartno pri Lidiji. 
Za podjetje podpisujeta: 
Grozniiik Milan, upravnik, samostojno, 

po pravilih (podjetja; Penil; Fiaw. knji- 
govodja, ekupai z upravmikoin tis'ine po 
47. členu splošnega zakona o drž. goap. 
podjetjih, 

t». 1200/146 389 
OLO Ljubljana okolica, poverj. za finance 

dne 29. decembra 1951. 
* 

385. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Vino-Sud- 

je«, veletrgovina z vinom, žganimi pijafa- 
riii l«T s sadjem (Maribor, Slomškov 
trg 18). 

Poslovni predmet: Nabava, negü ter 
razdeljevanje vina na veliko; nabava in 
razdehevanje žganih pijač na veliko: na- 
bava jn razdeljevali|e brezalkoholnih pi. 
jač in sadja na velrJko. 

Pomožni obrali: Ob jarku C, Voja&niäk; 
li'g 4, Gospe jua H, Partizanska 14, Melj. 
eka 10 in Partizanska 12; Garaže: Tržaška 
44; Klel ti i in poslovni prostori: Pari ižan- 
ska 3. 

Za   podjetje   podpisujejo: 
Klenovšek Rudi. diieklor. eamoslojno, v 

okviru poobla&ii.l in pravil podjetja, to- 
podpisujfi tudr \se listine denarnega, ma- 
terialnega, obračunskega m kreditnoga 
značaja; Zupan '/••••, komercialni vodja, 
namestnik direktorja v njegovi odsotnosti, 
v istem obsegu; in Lorber Anion, glavni 
računovodja, eopodpieuje listine denarne. 
ga, obračunskega in kreditnega značaja. 

MLO Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 5. januarja 1952. 

Št. Po v 56/1/52 1260 

380. 
Besedilo: Gostinsko podjetje >Kavarna 

Jadran   (Maribor. Partizanska 35). 
Poslovni predmet; Gostinske m hotel- 

ske eloriitve 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 

ločba  St. P-45/1/51  z  Ane. 2.8.  XII.  1951. 
Operativni upravni \outelj: MLO Ma- 

ribor, poverjeništvo za turizem in gostin- 
stvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Belina Viktor, upravnik, samostojno, y 

okviru pooblastil in pravil podjetja; Ci- 
lenšek Anica, računovodja, poleg tmrav. 
n:ka lifeline denarnega, materialnega, 
obračunskega in kreditnega značaja. 

St. Pov 56/3-1/52 1295 
Besedilo: Gosliiisko jiocljctje >Xova Gn. 

ricat   (Maribor. Tržaška   89). 
Poslovni predmel: Gostinske in hotelske 

storitve. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 

ločba št. 45/151  z dne 8. XII. 1951. 
Operativni upravni voditelj: MLO Mari, 

bor, poverjeništvo za  turizem • gost-n- 
&tlVO. 

Za podjetja podpisuje: 
Dobaj Frane, upravnik, samostojno, v 

okviru pooblastil jn. pravd podjetja. 
St. Pov 56/21/52 1280 

Besedilo: Gostinsko podjetje >Štajerct 
(Maribor, Partizanska 47). 

Poslovni predmet: Gostinske in hotel- 
ske storitve. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 
ločba h\. P-45/1—51 z dne 28. XII. 1951. 

Operativni upravn voditelj: MLO Ma- 
ribor, poverjeništvo ^u turizem iu gostta- 
stvo. 

Za podjetje podpisujeta- 
Šebeder Alfonz, upravnik, samostojno, 

v vkvi.ru pooblnslil in pravil podjetja ; Ko- 
čevar Alojz, račuuorvodja, poleg upravnika 
listine denarnega, materialnega, obra- 
čunskega in kreditnega značaja. 

St. Pov 56/30—52 1289 
MLO   Maribor,  poverjeništvo  ••   finance 

dne  14. januarja 1952. 

3,87. 
Besedilo: Krajevna mesnica • klavnica 

KLO Jarenina  (Jarer/.nski dol 11) 
Poslovni predmet: Klanje živine, pro- 

data mesa  in mesnih izdelkov. 
U&taaovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Jarenina. 
Za podjetje podpisujejo: 
Hrcvat  Anton, (poslovodja, Rokavec Jo- 

že, knjigovodja, in Lorber Franc, za ope- 
rativno upravno vodstvo. 
OLO Maribor okolica, poverj. • finance 

dne 25- avgueta 1951 
Si. 2420/1 -TV/1—51*        •03 

• 
3.NS. 

BesedJo: Gostiln» >Pri poStit KLO Ko. 
njice. 

Poslovni predmet: Točenje alkohokiih 
m brezalkoholnih p.jač, prodaja toplih in 
hladnih  jedil. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Slov. Konjice. 

Za   podjetje oodpsujeta: 
Adamič Adolf, upravnik, in Bauman 

Zdenka, računovodja. 
OLO   Pnljčane,   poverjeništvo   «a  finance 

dne   12. februarja  1952. 
St.  569/52 1512 

389. 
Besedilo: Mestna restavracija in kavar- 

na, Ptuj. 
Poslovni predmet: Vse storitve te otro- 

ke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

dileli podjetja: MLO Ptuj, et. 111/1—52 • 
dne 31. 1. 1952. 

Za  podjetje  podpisujela: 
K m nje Martin, upravni »k, eamoelojûo 

po pravilih podjetja, Zorčič Alojz, knjigo- 
vodia, »kupaj z upravnikom Ifelrtoe po 47. 
členu api. zakona o drž. gasp, podjetjih, 

OLO Ptuj, poverjeništvo i» finance 
dne 28. februarja 1952. 

St.  353/1-52 1965 

380. 
Besed lo: Frizer»ko-l>rivski salon. So. 

»tanj. 
Poblovni  predmet:  Britje   ,• friziranje. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj:  MLO toštanj. 
Za podjetje podpsujejo: Jeseniek Ru- 

di, predsednik MLU, Kampjut Stane, ku;': 
govod.ia gospodarskih ipodjetij, namestni- 
ka sta: 
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Caden Ivan, tmvee • Benetek Manja, 
fmerka-poelovodja,   ki    podp'sujejo    po 
dva skupaj. 

OLO Šoštanj,  poverjenistvo za  liuanco 
dne 19. januarja 1952. 

St.  4C;-!-I/52 913 
* 

891v 
Besedilo: Remont, Hrastnik (št. 49). 
Poelovni predmet:   Opravljanje repara- 

tumih del zidarske, mizarske, ključavni- 
čarske  etroke ter  soboslikarska  in   ple- 
ekarska dela. 

Ustanovitelj in operativni upravni vodu. 
tel j podjetja:  KLO Hrastnik. 

Za podjetje podpisujeta: 
Laznifc Maks,    poslovodja,    in  Kragelj 

Jože. knjigovodja v okviru pravil in za- 
konskih pooblastil. 

OLO Trbovlje, poverjenistvo za finance 
dne 29. januarja 1932. 

716/1-52 938 
• 

392. 
Besedilo:    Lesno    podjetje,    Jesenovo 

'(St. 46). 
Poslovni predmet: Nabavljanje, rezanje, 

predelava ta prodaja lesa. 
Ustanovitelj in jperafâvni upravni vodi- 

telj podjetja: KLO Cemšenik. 
Za podjetje podpisujejo: 
Ludotvàko Kairel, obratovodja,  Odlazek 

Franc, knjigovodja, in Remžkar Ivan, taj- 
nik   KLO,   v   okviru   zakonskih   poobla- 
e*41. 

OLO Trbovlje, poverjenistvo z» finance 
dne 13. februarja 1952. 

Št 777/1-1932 1566 
• 

893. 
Besedilo: Državni obrtni mojster Skri- 

njar Maks (Zagorje, Toplice 222). 
Poslovni predmet:  Vsa dela  mizarske 

etroke. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trbovlje. 
Operativni upravni voditelj:    OLO Tr- 

bovlje, poverjenistvo za lokalno gospodar- 
stvo. 

Za podjetja podpesuje: 
Skrinjar Maks, državni obrtni mojster, 

v okviru pravil in zakonskih pooblastil. 
OLO Trbovlje, poverjenistvo za finance 

dne 18  februarja 1932. 
St. 903/1-1952 1628 

Spremembe: 
894. 

Besedilo: »Silvaprodukt«, Ljubljana. 
IzbriSe se Narvonšek Roman in vpiše 
T.Sar Martina,  računovodja, ki sopod- 

pisuje listine po 47. členu spi. zakona o 
drž.  gospodarskih   podjetjih. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne  1   februarja  1952. 
St.'243 66—1952 1475 

895. 
Besedilo: Semenarna za Slovenijo, Ljub- 

ljana. 
Izbriše se Komljanec Andrej en vpiše 
Nose Jože, direktor, ki podpisuje samo- 

stojno, v obsegu zak, pooblastil in pravi] 
podjetja. 

Ministrstvo za  finance LRS. Ljubljana 
dne 13. februarja 1952. 

St. 243 86—1952 188C 

890. * 
Besedilo: Trgovsko podjetje z galante, 

rijo, Ljubljana. 
Izbrišeta   se   Tiplic  Ljubo in Bercteni 

Avgust ter vpišeta: 

Će mola Alojz, direktor, k. podpis ije 
samostojno, v obsegu zak. pollasti :n 
pravil podjetja. ;n ïÎRiiie Josip, glavn ra- 
čunovodja, k: sopoupisuje listine po 47. 
členu spi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

an? 14. tebruarja 1952. 
St. 243 50/1—1952 1885 

+ 
397. 

Besed'lo: >Ljubljanske opeltarne« v 
Ljubljani. 

izbriše se Cedilnik Franc in vpise 
Kavs Ludoviik, v. d. direktorja, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za  finance  LRS, Ljubljana 
dne 16. februarja 1952. 

St. 243 75/1-1952 1883 
• 

398. 
Besedilo: »Savske elektrarne«, Kranj. 
Vpišejo se: 
Brodar Franc, predstavnek podjetja na 

gradbtšču HE Medvode, ki podpisuje v 
zadevah gradnje HE Medvode, v istem 
obsegu kot direktor, razen personalnih za- 
dev; Bcdovec Ivanka, knjigovodja, eo,pod- 
pisuje listine po 47. členu spi. zakona o 
drž. gosp. podjetjih v zadevah gradbišča 
HE Medvode; Pšenica Janko, predstavnik 
podjetja na gradbišču HE Moste, Žirovni- 
ca, ki podpisuje v zadevah gradnje HE 
Moste, v istem obsegu kot direktor, razen 
personalnih zadev; Žagar Ferdinand, niž- 
ji komercialist, ki sopedpisuje listine po 
47. členu sipi. zakona o drž. gosp. podjet- 
jih, v zadevah gradbišča HE Moste. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 18. februarja 1952. 
St   243 27/1—1952 18S0 

• 
399. 

Beeedliilo:   Metalurški servis, Celje. 
Izbrise se Vrečko Franjo in vpCSe 
Učakar Marjan, v. d. direktorja, ki pod. 

pisuje samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ministrstvo za  finance LRS, Ljubljana 
dne 20. februarja 1932. 

St. 243 67/1-1932 1881 
• • 

400. 
Besedilo: Radio Slovenija, Ljubljana. 
Izbriše ee Bratko Ivan, direktor in vpi- 

še: 
Goršič Milko, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

St. 243 77/1—1952 1877 
Besedilo: »Žitofond«, podjetje za nakup 

In prodajo žita In mlevskih izdelkov, 
Ljubljana. 

Izbriše se Rauh Rudolf tn vpiiše 
Skerlavaj Mito, direktor, ki podpisuje 

samostojno,   v obsegu eak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Si. 243 73/1—1952 1878 
Besediilo: Kovinski servis, Maribor. 
Izbriše se Bertok Valerij in vpiše 
Inkret Ivan, računovodja, ki eopodpt'eu- 

je listine po 47. členu epi. zakona o drž, 
gosp. podjetjih. 

it. 243 78/1—1952 1887 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 21. februarja 1952. 
• 

401. 
Besedilo: Mestna klavnica,  Ljubljana. 
Poslovni  predmet:   Nakup "in prodaja 

klavne živine, •• in ribjih konzerv, pro- 
izvodnja  in razdeljevanj« mesa, mesnih- 

izdelkov, črev, jeduub. in tehničnih ma- 
ščob, kostnega in parkljevega olja ter 
umetnega ledu. 

Izbrišejo ee poslovalnice: Tržnice št. 2, 
4, 14 15, 18 in 21; poslovalnice št. 24 
Stari trg 28; St. 28 Rudnik 30; št. 32 
Medvedova 43;tšt. 36 Celovška 144; št. 44 
TyrSeva 53; št. 45 Tyrseva 97; št. 58 
Središka 12; št. 63 Cankarjeva 4; št. 04 
Gradišče 4; št. 66 Rimska 21; št. 68 Ope. 
karska 2; št. 09 Karunova 24; št. 70 Ce- 
sta v Mestni log 1; št. 72 Cerkvena 11; 
št. 73 Tržaška 75; št 76 Predjamska 14; 
št. 80 Vrhovoi; št. 84 Hrastje; št. 85 Sv. 
Jakoba trg; št. 86 Vdžmarje; št. 87 Vod- 
nikova 193; št. II Janševa 15 (konjska) in 
št. III Tržaška (Stan in dom). Tovarna 
konzerv — Vič. 

Vpišejo se: Predelovalnica mesnih iz- 
delkov, Ljubljana, Tomšičeva 3, in Prede, 
lovalnica črev, jedilnih in tehničnih ma- 
ščob ter proizvodnja kostnega in parklje- 
vega olja, Ljubljana. Poljanska 85 ter Ri- 
barnrca, Ljubljana, Pogačarjev trg. 
MLO Ljubljana, poverjenistvo za finance 

dne  1. januarja 1952. 
Fin št. 78-52 1100 

402. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Izbira« 

(Ljubljana, Wolfova l/I). 
Izbrišeta se poslovalnici; št. 2 Čopova 

3,'in št. 15 Šelenburgova 5a ter vp'Eeta 
poslovalnici: št. 2 Frančiškanska 5a, in st. 
15 Wolfova 4. 

Izbriše se Habbe Otmar, šef komercia. 
le. 
MLO Ljubljana,  poverjenistvo za finance 

dne 23. januarja 1952. 
Fin St 509—52 1904 

403. 

Besedilo: Združenje državnih Rostin- 
skih podjetij, Celje mesto. 

.    Uvede   se  likvidacijski " postopek  pod- 
jetja. 

Likvidatorji so: Krelj Silvo, ravnatelj 
restavracije Union. Fidler Albin, name- 
ščenec MLO Celje. Jeric Srečko, namešče- 
nec, in Majhen Franc, računovodja zdru- 
ženja. 

MLO  Celje, poverjenistvo za finance 
dne 24. januarja 1952. 

St. IX—99-1952 1S96 

401. 
Besedilo:  Inštalacije, Celje. 
Besedilo odslej: »Kovinsko podjetje«, 

Celje. 
Et. IX-1C04—1952 1493 

Besedilo: I. mestna lekarna, Celje. 
Izbriše 6e Ditnilh Vida in vp"iše: 
Mr. ph. Vrankovič Dalibor, upravnik, 

ki podpisuje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil in praviil podjetja. 

St. IX—1524—1952 1495 

Besedilo: Mlekopromet, Celje. 
Vpiše ••: »Zajtrkovalnica«, poslovalnica 

St, 1, Tomšičev  trg 8. 
Št. IX-2-1952 1491 

Besedilo: Radio—center, Celje. 
Besediilo odslej: »Elektro-radio center«, 

Celje. 
&t. IX-26-1952 1490 

Besedilo; Tovarna pohištva, ••••. 
Vpiše ee poelovni predmet;   Tsrgovûna 

z lesnimi izdelki na debelo in drobno. 
St. IX—1612—-1952 1494 

OLO Celje, poverjenistvo za finance 
dtte 14. februarja 1962, 
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405. 
BesedrJo: Turistična gostilna »Slovan« 

KLO Vransko. 
Podjetja je z odločbo KLO Vransko, ät. 

854/1951 z dne 26. VII. 1951 preâlo v 
likvidacijo. 

Izbrišeta se Praprotnic Ivan in Straus 
Mian. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujeta: 
Oukljati Alban, upravnik gosp. podjetij, 

in Jurak Make, poverjenik za lokalno tr- 
govino in obrt, KLO Vransko. 

OLO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 28. januarja 1952- 

St. 259wl952 984 

• 
40G. 

Besedilo: »Prodajalna tobačnih izdel- 
kov< KLO Žalec. 

Podjetje je z odločbo KLO Žalec, števil- 
ka 3571952 z dne 9. I. 1952 prešlo v li- 
kvidacijo. 

Izbrišeta se Vencik Kati in Ocvirk Ro- 
mana. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujeta: 
Bozovdčar Ivan, predsednik KLO, Riz- 

mal Franjo, tajnik KLO. in Podbregar 
Anica, nižji knjigovodja. 

OLO Celje okolica, poverj. za iinance 
dne 7   februarja 1952. 

Št. 359/1952 1524 
* 

407. 
Besedilo: Brivsko frizersko podjetje 

KLO Štore. 
Izbrise se Mekinda Franjo in vpr3e 
Hemen Milito,  upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih pooblasti 
in pravil podjetja. 

OLO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 12. februarja 1952. 

Ëit. 272/L—1952 1517 
• 

40?. 
Besedilo: »Trafika«, KLO Store. 
Izbriše se: Bertok Valerij • vpiše 
Mavric Ferdo, upranrniik, ki  podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonikih pooblastil 
in pravil podjetja. 

OLO Celje okolica, poverj. za finance 
die 13. februarja 1952. 

St. 274/1952 1522 
•¥• 

409, 
Besedilo: »Elektrožaga« KLO Gotovlje. 
Izbriše se Kočevar Alojz in vpiše 
Novak Štefan, upravnik,  ki podpisuje 

«amostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

OLO Celje okolica, poverj.  za finance 
dne 6. februarja 1952. 

S t 356•—1952 1519 
* 

410. 
Besedilo: »Pekarna« KLO Štore. 
Izbrise se Mekinca Franjo in* vpise: 
Bučar Mihael,   upravnik, Id podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 12  februarja 1952. 
Št. 273-1952 1516 

• 
411. 

Besedilo: Mestna gospodarska podjetja, 
Solkan 

Izbrišejo se poslovalnice: Mestna re- 
stavracija, mestna kavarna, mestni b:fe, 
mestna deCja restavracija, mestna gostil- 

na, mestna restavracija »Zvezda«, mestna 
gostilna »Pri oddihu« pod Prevalom, eko- 
nomija mestnih gospodarskih podjetij, 
ekonomija mestne restavracije, okrepče- 
valnica mestne pekarne, ker 6e združijo v 
novo podjetje. 

OLO Gorica, poverjenistvo za finance 
dne 4. februarja 1952. 

Št. 524/1 1596 

• 
412. 

Besedilo: Krajevno trgovsko podjetje, 
Šempeter. 

Izbrišeta se poslovalnici »Pekarna in 
slaščičarna«, ker eta prešli pod upravo 
Športnega društva Železničar, Nova Go- 
rica, e sedežem v Šempetru (Gorica). 

OLO   Gorica,   poverjenistvo za finance 
dne 15. januarja 1952. 

Št. 524/3 1254 

• 
413. 

Besedilo: Okrajna lekarna, Solkan. 
Izbriše •• Brenčič Gabrijela in vpiiše 
Mr. ph. Humar Marija. 
Operativni upravni voditelj odslej: Svet 

za ljudsko zdravstvo in eocnalno skrbstvo 
pri OLO Gorica. 

OLO Gorica, poverjenistvo za fmanco 
dne 30. januarja 1952. 

Št. 2216/5 970 
• 

4». 
Besedilo: Uprava krajevnih podjetij, 

Deskle. 
Vpiše ee poslovalnica: Delavska menza, 

Anhovo. 
OLO Gorka, poverjenistvo za finance 

dne H- februarja 1952, 
Št. 5S9/5—52 1905 

• 
415. 

Besedilo: Mestna gospodarska podjetja, 
Ajdovščina. 

Izbrišejo se obrati: Dečja restavracija, 
Trgovina sadja in zelenjave št. 1 in 2 ter 
vpiiöejo: 

Okrepčevalnica, Trgovina jestvin št. 3 in 
Trgovina sadja in zelenjave. 

Št. 789/4-52 1704 
Besedilo.- Okrajno podjetje • »Splošna 

mehanika«, Šempeter pri Gorici. 
Izbriše se Mervič Franc in vpše 
Mozetič Drago, kj bo podpisoval aeome. 

jeno, v vseh upravnih iii finančnih zade- 
vah, ter Besednjak Benjamina, knjigovod- 
ja, ki podpisuje v vseh finančnih zadevah 
DO danih zakonitih pooblastilih. 

Št. 1000/4-52 1706 
Besedilo: Okrajni magai;ti Gorica v 

Šempetru pri Gorici. 
Besedilo odslej: Grosistično trgovsko 

podjetje, Gorica, skrajšano »Grostst-Gori- 
ca« (s sedežem v Šempetru). 

Poslovni predmet odslej: Nakup in pro- 
daja na debelo industrijskih izdelkov, 
lesa, lesnrilh izdelkov in gradbenega mate- 
riala 

Št. 324•2 1705 
Besedilo: Okrajni magazin Gorica v 

Šempetra pri Gorici. 
IzbiTEejo ee poslovalnice: poslovalnica 

tkanine Viipaiva, jestvin Vipava, tkanine 
žturje pni AjdovšSlni, železnine Ajdov- 
šoitta, jestvin št. 13 Ajdovščina, jestvin 
št. 51 Ajdovščina, Jkanflne Šempeter, jeet- 
v»n št. 4 Šempeter, jestvin št. 40 Šem- 
peter, tkanine Solkan, jestvin št. 18 Žabji 
kraj, Solkan, jesht'm St. 7 Solkan, jestvin 
Nova Gorica, jestvin Rafut, želozreime Sol- 
kan, z mešanim blagom Cepovan, z meša- 

nim blagom Kanal, jestvin Deskle, jestvfin 
št. 11 Kanal, z mešanim blagom Anhovo, 
z mešanim blagom Miren, z mešanim bla- 
gom Renče, z mešansni blagom Kostanje, 
vica, z mešanim blagom Dornberk, z me. 
santa blagom Kojsko, z mešanim blagom 
Dobrovo, jestvin Bilje ia Vrtojba, z me- 
šanim blagom Trnovo, jestvin Črniče, 
jestvin Doblar in poslovalnica obutve, po- 
sode, orodja Šempeter» ker preidejo pod 
upravo kmetijskih zadrug oziroma krajev. 
n-ih mestnih ljudskih odborov. 

Št.  524'2—52 1707 
0L0  Gorica, poverjenistvo za finance 

dne 20. februarja 1952. 
• 

4lfi. 
Besedilo: Splošno trgovsko podjetje, 

Ivančna gorica. 
Vpišejo se poslovalnice:   Ivančna gori- 

ca. Stična. Št. Vid in  Višnja gora. 
Vodopivec  Valentin, računovodja. 
Izbriše se Vidmar Albina in vpše: 

OLO  Grosuplje, poverjenistvo za finance 
dne 10. januarja  1952. 

Št. 471/2-1951 1152 

4!7. 
Besedilo: Krajevno kino podjetje v Cerk- 

nem. 
Izbrišeta Se Močnik Stanko in Cuk 

Stanko ter vpišejo: 
Obid Anton, Sedej Ivan in Bevk Ma. 

rica, ki podpisujejo po dva skupaj. 
OLO Idrija, poverjenistvo za finance 

dne 1. februarja 1952. 
• 

418. 
Besedilo: Državno trgovsko podjetje 

»Ilirija« 11. Bistrica. 
Operativni upravni voditej odslej: MLO 

Ilirska Bistrica. 
0L0 H. Bistrica, poverjenistvo za finance 

dne 5. februarja 1952. 
Št. 74/3 1253 

• 
419. 

Besedilo: Lesno galanterijsko podjetje, 
Jesenice. 

Besedilo odslej: Lesno galanterijski 
obrat, Jesenice. 
OLO   Jesenice,  poverjenistvo za finance 

dne 16. februarja 1952. 
Št. VIII-1312-52 1594 

* 
420. 

Besedilo: Mehanična delavnica, Dom- 
žale. 

Izbrišejo se Velar Felicijan, Vobič Ci- 
ril, Kavčič Jože in •••••••• Stane ter 
vpišejo: 

Praprotnik Stane, poslovodja, Ravniikar 
Marija, računovodja. Koncilja Anica, knji. 
govodja, in Vilar Felicijan. predsedniük 
gospodarskega sveta pri MLO. Poslovodja, 
podpisuje samostojno, epfse finančnega in 
kreditnega značaja pa skupaj z računo- 
vodjem, ki ga v odsotnosti nadomešča 
knjigovodja. 

Št. 187/52 974 

Besedilo: Mestno remontno podjetje, 
Domžale. 

Izbrišejo se Vilar Felicijan, VobK Ci- 
ril, Kavčič Jože in Košir Peter ter vpi- 
šejo: 

Košir Peter, poslovodja, Ravnikair Ma. 
rija, računovodja, Grabnar Milena, knji- 
govodja, in V;lar Felicijan. predeedrÄ 
gospodarskega eveta pri MLO. Poslovodja 
podpisuje samostojno, spise finančnega ia 
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kreditnega značaja pa skupaj  z raćuno. 
vodjem podjetja, ki ga « odsotnosti nado. 
mesca knjigovodj;, podjetja. 
0L0 Kamnik, poverjen šu o za finance 

dne 24.  jauuarja 1952 
Št. 180/52 977 

• 
421. 

Besedilo:  »Drža* ni kino«, Domžale. 
Izbrišejo 66 Vaiar Felicijan, Vobič Ci- 

ril, Kavči« Jože in Lavrič Stane ter vpi- 
šejo: 

Iratnüi Ivan, poslovodja; Ravnikar Ma- 
rija, računovodja; Koncilja Anica, knjigo, 
vodja • Vilar Felicijan, predsednik go- 
spodarskega sveta pn MLO. Poslovoaja 
podpisuje samostojno, spise finančnega in 
kreditnega Enačaja pa •••••• • računo- 
vodjem, ki ga v odsotnosti nadomešča 
knjigovodja. 

St. 195/1952 979 
BesediJo:  »Mostna mesarija«, Doimalo. 
Izbrišejo 6e Vilar  Felicijan, VobiC Ci- 

ni. Kavč.<S Jože in Podgoršek  Franc ter 
vpišejo; 

Podwrsek Franc, poslovodja; Ravjvkar 
Marija, računovodja; Koncilja Anica, knji- 
govodja : Vilai Felicijan, predsednic go- 
epodaiskega sveta pri MLO. Poslovodja 
podpisuje samostojno, spise finančneza 'u 

krodiitnega značaja pa tikupaj z računo- 
vodjem podjetja, ki ga v odsotnost nado- 
mešča knjigovodja. 

St. 191/1952 OšO 
Besedilo: Mestno avtoličarsko, tapetni- 

ško in sedlarsko podjetje, Domžale. 
Izbrišejo ee Vlilar Felicijan, Vobač Ci- 

ril. Mali Martin in Pire Alfonz ter vpi- 
Sejo: 

Martam Mali, poslovodja; Ravnikar Ma- 
rija,, raounovodija; Konoilja Anica, knji- 
govodja, m Vilar Felicijan. predsednik 
gospodarsiega sveta pri MLO. Poslovodja 
podpisuje samostojno, spise finančnega in 
kreditnega značaja pa skupaj z računo- 
vodjem podjetja, ki ga v odsotnosti nado. 
mešča knjigovodja. 

St. 192/1952 972 
OLO Kamnik, poverjeništvo ia finance 

dne 25. januarja 1952. 
* 

422. 
Besedilo: Krajevna hranilnica KLO Rib- 

nica na Dol. 
lzbmišeta se Arko Bogomir in Levstik 

Janez ter vpišeta: 
Levstik Janez, upravnik, in Klun Karo- 

linen, v. d. glavnega računovodje, ki pod- 
pisujete v istem obsegu. 

OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 
dne 29. decembra 1951. 

Št. 1158 1744 
• 

423. 
Besedilo: Trgovina i mešanim blagom. 

Kamniška Bistrica. 
Izbrišejo •• Zapotnik Alojz, Adamiö 

Jože to Uršič Vera ter vpišejo: 
Uršič Franc, upravnik; Podobnik Milan, 

knjigovodja iti Galjot Jožica, poslovodja. 
Upravnik podpisuje samostojno, 6piee fi- 
nančnega in kreditnega značaja pa sku- 
paj z njim Podobnik Milan, knjgovodja, 
v odsotnosti enega od teh eopodpisuje 
Galjot Jožica, poslovodja poslovalnice, tr- 
govine z mešanim blagom v Zagorici. 

St. 365/52 1752 
Besedilo: Podjcijp za pritlobivanjc ka- 

menin »Kalcit«. Stahovica. 
Izbriše se Adamič Jože. blagajnik. 

Št.  367/52 1751 
OLO Kamnik, poverjoništvo zà finance 

dne* 20. februarja 1952- 

424. 
Besedilo;  Krajevno gosjinsko  podjetje, 

No/ice. 
Izbn.se se Zupan Manja in vpiše: 
Zupan Peter, upravnik, z istimi poobla- 

stili; ep.se finančnega in kreditnega zna- 
čaja podpisuje z njim Zupane Make, po- 
verjenik  za  komunalne zadeve pn  KLO 
Homec. 

OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 
dne 5. februarja 1952. 

St. 231/52 1191 
• 

425. 
Besedilo: Okrajni magazin, Kočevje. 
Podjetje je z odločbo OLO Kočevje, št. 

3640 z dne 4. XII. 1951  prešlo z dnem 
1. I. 1952 v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Okrajni  magazin,  Ko, 
cevjo v likvidaciji. 

Za   podjetje   v  likvidaciji   podpisujejo: 
Briški Anton, predsedn k. Bregar Janez 

in Jaklič Rudi, člana likvidacijske komi. 
sije, vedno po dva skupaj. 

OLO Kočevje, poverjeništvo za  finance 
dno 12. februarja 1952. 

St. 1166 1745 
• 

426. 
Besedilo: Krojaško in šiviljsko podjetje, 

Kranj. 
Izbriše se Luznar Franc in vpiše 
Bratuž Dominik, upravnik, z ši&timi po- 

oblastili. 
OLO Kranj, poverjoništvo za finance 

dno 12. februarja 1952. 
Št. 238 1561 
• 

427. 
Besedilo: Mestna krojaška delavnic», 

Brežice. 
Izbrišejo so Tophšek Maks. Bukošek 

Rudi, Martmoviè Mara lin Verstovšek Jože 
ter vpišejo: 

SpaiSal  Kari, upravnik, Kodri© Reoika, 
nižji knjigovodja, ću Sečen Anton, namest. 
nJk upravnika. 

OLO Krško, poverjoništvo za finance 
dno 2. januarja 1052. 

Št. 39/1-1052 84 
• 

428- 
Besedilo: »Kino«, Brežice. 
Izbriše se Zakšeik Alojz in vpiše 
Rosbaud RiiHiard. z istimi pooblastil]. 

OLO   Krško, poverjeništvo  za finance 
dne 16. februarja 1952. 

Št. 534/1 1589 

429 
Besedilo: Krajevna mesnica, Sevnica. 

Št. 650/1 1912 
BesediJo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Sevnica. 
Pri obeh podjetjih se izbriše knijgovod. 

ja Senekovič Francka lin vpiše 
Lihteneger Hilda, z istimi pooblastili 

št. 653/1 1909 
0L0 Krško, poverjeništvo »a financ« 

dne 23. februarja 1952. 
• 

430. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Cerklje oh Krki. 
Podjetje ie prešlo v likvidacijo. 
Likvidatorja sta Lenič- Anton, tajnik 

KLO in Kovačič Anica, poslovodja KZ 
Cerklje, ki podpisujeta za vse zadeve sku- 

0L0 Krško, poverjeništvo za finance 
dne 25. februarja 1052. 

Si. 607/1 1908 

431. 
Besedilo: Krajevna mizarska delavnica, 

Crenšovci. 
Izbrišejo se Horvat Martin, Kolar Kai- 

man, Farkaš Janez. Škerget Rozika in 
Faršang Ignac, ter vpišejo: 

Lonec Franc, poslovodja, Franc Jožof, 
predsednik KLO, namestnik Kozlar •••- 
Va., tajnik KLO, ki podpisujejo lisKine po 
47. členu spi. zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 
OLO  Lendava,  poverjeništvo  za  finance 

dne 25. februarja 1952. 
Št. 357/1952 1913 

432. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Prevoze, 

Dolnja Lendava. 
Izbrišejo se Sobočan Jožef, Gyefi Štefan 

in K ran je Ivan ter vpišejo: 
Drofenjk Lojze, upravnik, ki podpisuje 

skupaj e knjigovodjem po 47. členu spi. 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 
OLO Lendava,  poverjeništvo  za finance 

dne 7. februarja 1952. 
Št. 85/1—1952 1250 

* 
433. 

Besedilo: »Oblačila po ž-cljic (Ljubljana, 
Celovška 97). 

Izbrise ee poslovalnica Ljubljana, Ce. 
lovska 20. 
RLOII Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 25. januarja 1052. 
Fin št  OS—1/1952 910 

• 
431. 

Besedilo: »Pekarna« (Ljubljana. Medve. 
dova 38). 

Izbrišejo so poslovalnico: Celovška 81. 
Celovška   105,  Celovška   153,   Černetova 
Si, Medvedova 30, Šišenska 61. Albanska 
22, Janševa 2. Staničeva 6. Tyrseva 51a, 
Tyrseva 69, Tyrseva 92 in Vodovodna 28. 

RLO II Ljubljana, poverj. za finance 
dne 12. februarja 1952. 

Fito št. 197—1/1952 1404 
• 

435. 
Besedilo:     »Harmonika«     '(Ljubljana, 

Tyrseva 35a). 
Izbriše se Pečaver Albin in vpiše 
Bonič Jože, upravnik, kj bo samostojno 

podpisoval za  podjetje, v računovodstve- 
nih zadevah pa skupaj s računovodjem. 
RLO II Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 20. februarja 1952. 
Rn št 216—1/1952 1626 

* 
436. 

Besedilo: Splošno mizarstvo Moste, 
Ljubljana, Pređovičeva 5. 

Besedilo odslej: Splošno mizarstvo Do- 
brave   Zoran,   državni    obrtni   mojster, 
Ljubljana, Pređovičeva 3- 
RLO Moste, Ljubljana, poverj. za finaDce 

dne 26. februarja 1952 
št. 301 1796 

* 
437. 

Besedilo: Sklad za mehanizacijo in in- 
vesticijsko graditev zadružnega kmetij- 
stva. 

libricela se prodajalni Zadružnega 
sklada Ljutomer v Dravogradu in GuSta- 
nju in vpišeta: 

Prodajalna »Sadje zelenjava« Zadruž- 
nega «Mada Ljutomer v Ljutomeru, Glav- 
ni trg 14. in Proda faina delikates Za- 
družnega eklada Ljutomer v Ljutomeru. 
Glavni trg 10. 
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Izbriše ee Vmlsovič Ernest, upravnik 
trgovskega podjetja Zadružnega elklada 
in vpišet:a 

Spačal Franc, ravnatelj trgovskega dela 
poslovanja sklada in pooblaščenec Sitar 
Franjo. 
OLO  Ljutomer, poverjeništvo za finance 

dne 9. januarja 1952. 
St. 30-1/52 427 

• 
438. 

Beeedsio: Mestno prevozniško podjetje 
in špedicija »Transporte (Maribor, Melj- 
eka 16). 

Vpiše se Zornada   Deša,   knjigovodja, 
kot računovodja, lai podpisuje poleg direk. 
torja    listóne    denarnega,    materialnega, 
obračunskega in kreditnega značajn. 

MLO Maribor, poverjeništvo za finance 
dno 8. januarja 1952. 

St. Pov 56/10—1952 1265 

• 
439. 

Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 
»Manufaktura—Galanterija« (Maribor, Go. 
eposka 20). 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje e 
tekstilom in galanterijo »Moda« (Mari- 
bor, Gosposka 20). 

Izbrišejo se poslovalnice: St. 1 Gospo- 
ska 18; št 2 Jurčičeva 4; št. 3 Goeooska 
20; št. 4 Gosposka 23; št. 5 Grajski trg 2; 
št. 7 Studenci Limbuška cesta; št. 11 
partizanska 21; št 15 Gosposka 13; št 
16 Gosposka 1; št 22 Glavni trg 9 in št. 
23 Dvoršaiova 14, vse v Mariboru. 

Vpišejo ee poslovalnice, in eie« proda, 
jatae: e tekstilom in galanterijo. Parti- 
zanska 25; s tekstilom in galanterijo, 
Juröceva 4; e te&stilom in galanterijo, 
Gosposka 20; konfekcije, Gosposka 23; e 
galanterijo. Ptujska 30; e tekstilom in ga- 
lanterijo, Dvoršaikova 14; s tekstilom in 
calamterijo, Ptujiaka 30; e tekstilom to ga. 
lamterijo, Zrkovska 73. vse v Mariboru- 

Lstoiše ee e pooblastilom za podpteova. 
vanjo Sarman Leo in vpflše: 

SušteraiS Anton, v. d. ravnatelja, ki 
podpisuje samostojno, v okviru pooblastil 
in pravil podjetja; Florjančjč Janez, ho- 
meroia&Li vodja, ki podpisuje v odsotnosti 
ravnatelja, v detem obsegu. 

MLO Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 11. januarja 1952. 

St. Pov 56/13-52 1267 
• 

4 tO 
Besedilo: Gostinsko ekonomije (Mari- 

bor, Slomškov trg 18). 
Vpiše ee Pihler Ferdo, glavni računo- 

vodja, ki podpisuje poleg dJilrektorja listi, 
no denarnega, materialnega, obračunskega 
Sn kreditnega značaja. 

Št. Pov 56/24-52 1275 

Besedilo: Mestne pekarne (Maribor, 
Grajski trg 6). 

Izbriše 6e obrat; Prodajalna—slaščičar- 
na št. 2, Partizanska 8 in vpiše: 

Obrat pekarne X, Glavni trg 9, in Pro- 
dajalna kruha 10, Glavni trg. 

Prodajalna kruha 10, Glavni trg. 
. Žt. Pov 56/20-52 1269 

Besedilo; Mestno gostinsko podjetje 
>Velika kavarna« (Maribor. Glavni trg 1). 

Besedilo odslej: Gostinsko podjetje »Ve. 
lika kavarna«  (Maribor. Glavni trg 1). 

Izbrišejo se obrati: Mestna restavracija, 
Koroška 3, Gostilna »Pri trgu«, Vodnikov 

trg 7; Gostilna »Trsk, Tržaška cesta 8, in 
vpišejo obrati: 

Gledališka kavarna. Rotovžiki trg 4. in 
Gledališki bile Slovenskega narodnega 
gledališča v Mariboru. 

Izbrišeta ee s pooblastilom za podpiso- 
vanje Kutož Aleksander, in Zula Slavko. 

Št. Pov 56/16/52 1274 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

»Hotel Zamorec« (Marilbor, Jurčičeva 7). 
Besedilo odslej: Gostinsko podjetje »Ho- 

tel Zamorec« (Maribor, Gosposka 30). 
Izbrišejo ee obrati: Kino restavracija, 

Grajski trg 1; Restavracija »Novj svet«, 
Jurčičeva 7; Kavarna »Central« Gospo- 
ska 21; Okrepčevalnica št. 1. Glavni trg 
24. in Novj hotel. Ul'ca talcev 1. 

Izbrišejo se s pooblastilom za podpiso- 
vanje: Donža Lojze, Fajdiga Ruža, Čulk 
Lea in Borovka Zdenka ter vpišejo: 

Musil Pavla, ravnatelj, i;j podpisuje sa. 
mo3tojno. v okviru pooblastil in pravil 
podjetja; Tonejc Avgust, računovodja, ki 
podpisuje poleg ravnatelja ltetine denar- 
nega, materialnega, obračunskega in kre- 
ditnega značaja; Cvirn -Jožica, blagajnik, 
ki podpisuje v odsotnosti računovodje, v 
istem obsegu. 

5t Pov 56/15/52 1273 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne  14. januarja  195'.!. 

• 
441. 

Besedilo; Okrajno podjetje šuliiici »Ko- 
vačnica« v Lučovi. 

Podjetje je prešlo 1. XI. 1952 v Skvi. 
daeijo. 

Likvidacijsko Iwmisiijo sestavljajo:  Ba- 
lek    Aleksander,    predsednik,   šebjanič 

J Ludvik in Belec Franc, člana. 
OLO Murska Sobota, poverj. za finance 

dne 5. februarja 1952. 
St. 1—276/1—1952 1190 

* 
442. 

Besedilo: Mestna parna žaga, Postojna. 
Poslovni predmet odslej: Žaganje  hlo. 

dovine, tretjim osebam, uelužnostno pod- 
jetje. 
OLO Postojna, poverjeništvo za finance 

dne 8. februarja 19Ö2. 
&t. 331/1-52 1422 

• 
443. 

Besedilo: Mestna komunalna podjetja 
MLO Postojna. 

Izbriše se obrat »Mestni kino, Postojna«, 
ker posluje odslej kot asmostojno pod- 
jetje. 

St. 163/1 1419 
Besedilo: Okrajno splošno trgovsko pod- 

jetje, Postojna. 
Izbriše se Znidarsič Vence in vpišejo: 
Garzarolli Leo, direktor, ki podpisuje e 

pooblastili v mejah pravil in predpisov; v 
njegovi odsotnosti podpisujeta Pungertnik 
Peter, komercialist, in Seražin Miroslav, 
šef lesnega oddelka, z istimi pooblastili. 

Št 140/1 1421 
0L0 Postojna, poverjeništvo za finance 

dne 8. februarja 1952. 

• 
444. 

Besedélo:  Krajevna  gostilna,  Rakek. 
Vpiše ee (poslovalnica: Kolodvorska re- 

stavracija, Rakek. 
0L0 Postojna, poverjeništvo za finance 

dne 13. februarja 1952. 
St. 115/1—1952 1600 

445. 
Besedilo: Mostno trgovino, Postojna. 
Izbriše se poslovalnica v Postojni, Gre- 

gorčičev drevored 3 in vpiše nova po- 
družnica: Trgovina v Velikem Otoku. 
0L0 Postojna, poverjeništvo za finance 

dne 19. februarja 1952. 
Št. 380/1-52 1676 

44G. 
Besedilo: »Petoria«, alkoholna industrie 

ja, Ptuj. 
Izbrišeta se Donaj Frane in Krajne Jo- 

že, računovodja ter vpišeta: 
Urbančč Boris, direktor, in Petrovčič 

Jože, računovodja. 
0L0   Ptuj,   poverjeništvo  za  finance 

dne 7. febiuarja 1952. 
St. 208/1—52 1250 

• 
447. 

Besedilo: Okrajni »Odpad«. Mozirje, se. 
dež Šmartno ob Paki. 

Podjetje je prešlo v likvidacijo. 
Likvidatorja    sta:    Travner    Antonija, 

knjigovodja, Šmartno ob Paki. JO Hebar 
Marija, uslužbenka OLO Šoštanj. 

OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 
dno 12. decembra 1951 

Št. 1542/51 12053 

448. 
Besediio: Gostinsko podjetje MLO Tol- 

min. 
Vpiše se gostinski obrat »Tolminski 

bar«. 
0L0 Tolmin,  poverjeništvo za finance 

dne  17. januarja  1952. 
Št. 36/9-52 675 

• 
44!). 

Besedlo: Avtopodjetjo KL0 Hrastnik. 
Podjetje je z dnem 15. XII. 1951 pre- 

šlo v likvidaojo. 
Besedilo odslej: Avtopodjetjc KLO 

Hrastnik v likvidaciji. 
(       Št. 7169/1—51 1073 

Besedilo: Glavno skladišče gospodarskih 
podjetij KLO Hmtnik. 

Podjetje je z dnem 15. XII. 1951 pre- 
šlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej. Glavno skladišče go- 
spedarskih podjetij KLO Hrastnik v li- 
kvidaciji. 

Št. 7166/1-51 1074 
Likvidatorji obeh podjetij so: 
Mlinar Ferdo, član KLO: Stromajer 

Mirko, računovodja Kemične tovarne; 
Kraue Jože, upravnik komunalnih podje- 
fe'lj; Strave Alojz, pomočnik Upravnika, in 
Zupan Ivanka, računovodja trgovskih 
go&tr'nskih podjetij, ter Kragelj Jože, knji- 
govodja komunalnih podjetij, vsi v Hrast. 
niku. 

OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 
dne 31. januarja 1952. 

430. 
Besedilo: Kovačnica KLO Vrhovo. 
Podjetje je prešlo s 15 I. 1952 v likvi- 

dacijo. 
Likvidatorji 60: Skerget Maks, šef 

knjgovodskega centra Radeče, Bunkeljc 
Leopold, uslužbenec KLO Vrhovo, in Mar- 
tftnšek Franci, upravnik. 

St. 836/1-1952 156S 
Besedilo: Mestno podjetjn »Fofolik«. Tr. 

bovlje. 
Izbrišeta se Adlfšič Peter m Trust Ri- 

hard ter ••*'seta: 
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Cermšek Milan, upravnik, in Zupančič 
Stane, knjigovodja, ki podpisuje v okvi- 
ru zafconskkih pooblasti']. 

Št. 607/1-1932 1.J64 

Besedilo: Mestna pekarna, Trbovlje— 
Loke 201. 

Izbrišejo se AdleSiSî Peter. Kočar Alojz 
m RJIelj Sonja ter vpišeta: 

Rozman Franc, upravnik in Tome Mar- 
tama, knjigovodja, ki podpisujeta v okviru 
zakonskih pooblastil. 

St. 569/1—1952 1563 

Besedilo;   »Mestno  podjetje  >Slaščičar- 
nat, Trbovlje. 

Izbriše eo Luzar Slavko, poslovodja- 
Št. 60S/1—1952 1565 

O LO Trbovlje, poverjeništvo za finance 
dri c 16. februarja 1952 

4ÔJ. 
Besedilo: Brivnica KLO Dol pri Hrast- 

niku. 
Isbrišeta se DraksJer Danilo in Korit. 

n»k  Nada  tor vpišejo: 
Vucelič Drago, poslovodja; .Tazbcc Ma- 

rica, knjigovodja   in Kodnm Rudi, pred- 
eednik  KLO, ki  podpisujejo po  tiravi Irli 
m zakonitih pooblaetirih. 

OLO Trbovlje, poverjenišho za finance 
<ln« 18. februarja 1952. 

št  1097/1—1052 1673 

* 
452- 

Besedilo: Krajevno splošno mizarstvo, 
Do] pri Hrastniku. 

Izbrišeta se -layer Frano • Suiec .ložo 
ter vpišeta: 

Holešek Zdravko. poslovodja, in Jazbec 
Marica, knjigovodja, ki podpisujeta po 
pravi'ilh in zakourtih pooblastilih. 

Št. 109S/1—1952 1675 

Besedilo: Ljudska čcvljarna K1X) Dol 
pri Hrastniku. 

Izbrišejo se Draks-ler Danilo. Malek 
•l<">že  in   Kuhar   Milica  1er  vpišeio: 

Kuhar Slavko, poslovodja: .Jazbec Ma- 
lica, fanjigovodia, in Kodrun Rudi, pred- 
hodnik KLO, ki podpisuje po pravilih ;n 
rakenitih pooblastiJih. 

Št. 1009/1—1052 1674 

Besedilo: Ljudska oblačUnica, D«! pri 
Hrastniku. 

Izbriže-ta se Draksler Blaž in Mahkola 
Pavla ter  vpišejo: 

Rovšek Marija, poslovodja, .lazbec Ma- 
rica, ttnjigwodja in Kodrun Rudi. pred- 
sednik KLO, loi podpisujejo po pravilhh 
in zakonitih pooblastilih. 

Št. 1100/1-1952 1672 

OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 
dne 19. februarja 1952. 

Izbrisi 
453. 

Be*#dalo:  Gorenjske elektrarne, Kranj. 
Ker e© je združilo e podjetjem Sa vek e 

plf>kirarne. Mo#tte pri   Žirovnici. 

Ministrstvo za finance  LUS. Ljubljana 

dne 15. januarja 1952. 
Št. 243 27—1952 582 

154. 
Besedilo: Državno posestvo, Uakičau. 
Ker je  bilo z odločbo  vlade LRS. št. 

II—1457/1—51 z dne 25.  XII. 1951  pre- 
neseno v pristojnost OLO Murska Sobota. 

Ministrstvo  za  financo LRS, Ljubljana 
dne  26. januarja  1952. 

Št. 243 46—1952 1473 

455. 
Besedilo: Krojaško  šiviljska delavnica, 

Let u s. 
Zaradi opustitve podjetja. 

OLO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 22. januarja 1952. 

Št. 1434/1951 9S6 

• 
45«. 

Benedillo:    Besedilo:     >Trafika«    KLO 
Kozje. 

Zaradi opustitve  podjetja. 

OLO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 7. februraja 1952. 

Št. 2436/1951 1526 

* 
457. 

Besedilo:   Delavsko    nameičenska   re. 
stavracija »Volna«, Laško. 

Zaradi: opustitve podjetja. 
Št. 467/1—1952 1684 

Besedilo:    Okrajno podjetje za rastlin- 
ske proizvode OLO Celje okolica, Celje. 

Zaradi opustitve podjetja. 

OLO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 18. februarja 1952 

£t. 474/1—1952 1680 

* 
45«. 

Besedilo: »Trgovsko podjetje«'MLO 1•- 
sfc». 

Zaradi  prehoda   v   podjetje  okrajnega 
pomena- 

Št. 439/1—1952 1678 

Besedilo:   »Lesoslrugarska   delavnica«, 
KLO Rečica. 

Zaradi opustitve obrala. 
Št. 383/1951 1679 

Besedilo:   >Usnjarsko   podjetje«,   KLO 
Vransko. 

Zaradi  opustitve podjetja. 
Št.  2435/1951 1685 

OLO   Celje  okolica, poverj. za finance 
dne 19. februarja 1952. 

15;4. 
Besedilo: >Trafika«, KLO Vojnik. 
Zaradi opusWIve obratovanja. 
OLO Celje okolica, poverj. z» finance 

dno 26.  februarja 1952. 
Št. 601/1952 1976 

460. 
Besedilo; >Kurivo«, KLO Polzela. 

Št. 346/1952 1971 

Besedilo:  >Kino«, KLO Vojnik. 
Št. 582/1952 1975 

Besedilo:    >•••••••   državnih   zgradb«, 
KLO Vojnik. 

Št. 583/1—1952 1979 

Besedilo:   »Uprava   pokopališča«,   KLO 
Vojnik. 

Št. 584/1952 197R 

Podjetja   se  izbrišejo  zaradi  opusi,Ive 
obratovanja. 

OLO Celje okolica, poverj. z* finance 
dne 25. februarja 1952. 

461. 
Besedilo: Okrajno podjetje za zbiranje 

odpadkov, Grosuplje. 
Zaradi  prenehanja  poslovanja. 

OLO  Grosuplje, poverjeništvo za linanee 
dne 7.  februarja   1952. 

št. 113/1—1952 1597 
• 

4G2. 
Besedilo:   Gostilna >Pod  lipo«,   Stična, 

Št. 115/1-1 52 1600 
Besedilo: Šiviljska delavnic» KLO 

Slična. 
Št. 114/91-1 52 1599 

Poaieljj se izbrieta zaradi prenehanja 
obratovanja. 
OLO  Grosuplje, poverjeništvo za finance 

dne 8. februarja  1952. 
* 

4G3. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

>Planinka«, Kamnik. 

Zaradi združitve. 

OLO Kamnik, poverjeništvo z» finance 
dno 2. februarja 1952. 

Št. 199/52 1116 
• 

4C4. 
Besedilo: Mestna drogerija. Kamnik. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO Kamnik, poverjeništvo Za finance 
dne 5. februarja 1952. 

Št   283/1952 1192 
• 

465. 
BP»I?OV1O: Čevljarska delavnica KLO S». 

dražica. 
Zaradi končane lik\ idaci'jp. 

OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 
'Ine 12.  februarja 1952. 

Št.  1179 174T 
• 

406. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Zdele. 
Ker je prenehalo obratovati. 

OLO   Krško,   poverjeništvo   za  finance 
dne 16. februarja 1952 

št   XX  535/1        '       1588 
• 

407. 
Bosed'ilo: Podjetje za preskrbo gostin- 

stva, Maribor. 
št. Pov 56/1—52 12Ô8 

Besedilo: Trgovsko podjetje >Vino.Sad- 
jo«, Maribor. 

Št. Pov 56'5—52 1257 

Pod jet ji se izbrišeta, ker s4a *e na pod- 
lag,' odločbe MLO Maribor, M. 38 1-51 
z dne 7. XII. 1951 združili v novo usta- 
novljeno podjetje. 

MLO Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 5.  januarja  1952. 

468. 
Besedilo: Trgovsko grosistiriio podjetje, 

Poljčane. ' 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

OLO  Poljčane.  jMiverjeništvo   za  finance 
dne 8.  februarja  1952. 

Št. 495/52 . 1401 
• 

46». 
Besed lo:    Okrajno   trgovsko   odkupno 

podjetje   za   poljske  pridelke   in   drugo, 
Rakek. 

Zaradi združitve. 

OLO Postojna. povcrjenÜlv« za finance 
dne 19. januarja 1952. 

št   845/1—1952 758 
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470. 
Beeedlo: Krajevna gostilna, Senožeee. 
Ker je Ekvidaaiija končana- 

OLO Postojna, porerjeništro za linanee 
dne 28. januarja 1952. " 

Št, 247/1952 1431 

471. 
Besedilo: Okrajno podjetje Za orlkup 

poljskih pridelkov, Sv Lucija ob Sod'. 
Zaradi končane Ukvidanjje. 

frt. 36/14—52 968 
Beeedilo: Okrajno podjetje za odkup ži- 

vine, živalskih in rastlinskih proizvodov 
»Tolminka^, Tolmin. 

Zaradi končane likvidacije. 
&t. 36/16-52 967 

OLO Tolmin,  poverjenistvo  za linanee 
dno 29  januarja 1952. 

• 
472. 

Besedilo: Okrajno pletilstvo, Zagorje. 
Ker  je   prešlo ?od   upravo  KLO   Za. 

gorje. 
OLO Trbovlje, poverejništvo jsa linanee 

dne 18. februarja 1952. 
St. 939/1-1952 1630 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
473. 

Besedilo: Invalidsko puškarsko podjetje, 
Ljubljana. 

Izbriše ee Fajet Karel, poslovodja *,<n 
vpišeta: 

Frbežar Vinkot upravniik, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu poobla&H in pravil 
podjettja; Turk Ivan, prodajalec, ki pod- 
pisuje v odsotnosti upraivniika, v istem ob- 
segu. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 21. januarja  1952. 

St. 243 37-1952 924 
• 

474, 
Besedilo: Invalidsko podjeije >puškar- 

na, Celje. 
Besedilo odftlej: Invalidsko puSkarsko 

podjetje »Jelen<. Celje. 
Ministrstvo za  finance LKS. Ljubljana 

rtae  19. januarja  1952. 
ât. 243 2/2—1952 923 

Zadružni register 
Pri   vsaki   registraciji   je   sedež  podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be sij izbrisa pa v datumu 

Vpisi 
•9. 

BeePdulo: Dijaška zadruga. Zrinjski 
ESS v Mariboru (Maribor, Zrinieki trg 1). 

Ustanovni zbor jo bil 15. XII. 1951. 
Upravni odbor šteje 7 članov. 
Člani upravnega odbora so: 
Slatiiek Bino, dijak, Maribor, predsed- 

nik; Hribernflk Fordo, dijak. Mar'bor, taj- 
nik; Fras Ivan, dijak, Maribor; Žele Bo. 
za, dijaik, Maribor; Meritar Franc, dijak, 
Bresîern'ca ; Terzer Božo, dijak. Maribor 
in Kokol Tatjana, dijakinja. Maribor. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. decembra 1951. 

Zadr 74 12174 

60. 
Besedilo:   Umetniška  Igralska  zadruga 

>Veseli teaterc z o. j. Ptuj. 
Ustanovni zbor jo bdi 7. I. 1952. 
Upravni odbor šteje 5 članov 
Člani upravnega odbora so: 
Cegnar  Vladislav,  igralec,  Ptuj, pred- 

sednik; BračVIč Maks, igralec, Ptuj, tajnik; 
Janžekovrč Stane, igralec, Ptuj, Škufoa Sa. 
ša, igralec, Kranj, • Sirec Franc, igralec, 
Ptuj. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22.   januarja  1952. 

Zadr TI 76 762 

Spreme m be 
fil. 

Besedilo: Oblačilna produktivna zadru. 
ga  »Moda«,  Celje. 

Po «Idepu občnega zbora 11. II. 1952 
je zadruga prenehala po&lovaJi in prešla 
v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Pajk Karol, Šmrke 
Albi», oba Celje, Mariborska cesta in 
Krančan  Franc. Petrovce 27, vsi krojači. 

Liks idacijfika ti mia: kakor doslej, 6 
pnstavkom  v   'A lkvidaeij'<. 

Za likvidacijsko Hrmo podpisujeta po 
dva likvdatona ekupaj. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 15. februarja 1952. 

Zadr VIII 103/2 1527 
* 

62. 
Besedilo: Kmetijska 'zadruga, Srpcnira. 
Na zboru 10. XI. 1951 eo ne spremenila 

zadružna pravila v 1. m 2. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Srpenica. 
, Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
s petkratnim zneskom vpisanega enkrat, 
nega temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Na (podlagi eklepa zbora dne 16. XI. 
1951 ee izbirfeoio Logar Mirko. Srpenwa 
56, Fon Anton in Trebae Kazimir, vpišejo 
pa novi izvoljeni dlani upravnega odbora: 

Kranjc, Anton, delavec, Srpenica 29, Lo. 
gar Miroslav, upokojenec. Srpenica 57, jn 
TrebSe  Anton,  čevljar, Srpenica 83. 

Zt 191/46-10 797 
Okrožno  sodium  v   Gorici " 

dno 7- januarja 1952. 

G3. 
Beeed lo: Kmct'jska zadruga z o. j. v 

Kosezah. 
Na podlag* fdilepa občnega »bora r. dne 

4. II. 1951 ee izbrišeta Zlosel Joeiip :n 
Prime Jožef ter vpjšeta nova izvoljena 
člana upravnega odbora: 

Kranjc Alojz, kmet, Mala B u kovača 24, in 
Peletrtm Fani, naroešoenka, Koseze 47. 

Okrožno  sodižfa  v   Gorici 
dno  IS. januarja  1952. 

Zt 11/49-10 N72 

• 
64. 

Besedilo: Kmetijska zadrugi z o. j. v 
Studenem. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 
15. VITI. 1051 se .«brišejo Simčič .Takoh, 
Krizman Anion, Sirca Ivan, Katern Lud-, 
yiik. Bauman Leo in vpiSejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora. 

Klemen Vilktor, kmet. Studeno 90, Baje. 
Tomaž,    delavec, Studeno 61,   Miklavčič 

Ivan. kmet, Studeno 84 in Klemen Jože, 
mizar, Studeno 13. 

Okrožno sodišče v  Gorici 
dne 1. februarja 1952. 

Zt  S5/43-13 1223 

* 63« 
Besedilo: Čevljarska produktivna zadru- 

ga z omejenim jamstvom, Ljubljana, Kra. 
kovo. 

Izbrišeta fie Bernard Ivan in Rue 
Alojzij ter vpišeta nova olama upravnega 
odbora : 

Žgajnar Anion, knjigovodja. Ob Ljublja. 
niri 69, in Tomšič Ivan, čevljar. Kožarje 
100. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. febniana 1952. 

Zadr VII 19/2 1195 
• 

GG. 
Besedilo-. Zadruga prvih ljubljanskih 

postreščkov z omejenim jamstvom v Ljub- 
ljani. 

Izbrišeta ee Cimerman Alojzij in Uran- 
ka r Milla ter vpišeta nova ciana uprav, 
nega odbora: 

Pep« Lovrenc, poslreščck. Soška 12 in 
P.-mgerc Karri, post rnščok, Ceela v Zeleni 
log 19'a, oba  u Ljubljane. 

Okrožno sodišče v LJubljani 
dne 20. februarja 1952. 

Zadr  I  61 '90 1758 
• 

67. 
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 

zadruga z o- j-, Petanjci. 
Izbrišejo ee Safarič Jožef, Štiblar Ja- 

nez, Debelak Alojz, Kerec Jožef, Kovač 
Jožef, Ciglar Franc, Soč'č Franc in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Grah Alojz, Gumilar Franr, Sinic 
Franc, Kous Ivan, Debelak Matija, Gra- 
bar Otilija, Drvarič Janez, Benk:6 Janez 
in Šafarič Alojz, vei kmetje v Petanjeih. 
Grah Alojz je predsednik odbora. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 13. decembra 1951. 

Zadr III 77 11935 
• 

68. 
Budilo: Kmetijska zadruga z o. j.t 

Mostje. 
Izbrišejo ee Koren Jožef, Gene Mihar-L 

Zver Ladislav, Gazdag Franc, Tvadar 
Stefan, Tot!) Jožef, Gene Štefan in vpiše- 
jo novi izvol;enl člani upravnega odbo'a: 

Antolin Alcjz, Brumec Martin, Brume" 
Janez, •»••• Jožef in Gerebic Ludvik, 
ve. kmeti«; v Mostjah. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne lfi. decpinbra  1951. 

Zadr  III 27 12172 
* 

69. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. O. 

pinci. 
Vpiše ee obrat: >Kino Čepinoi« v Ce- 

P'nr.ib, okraj Murska Sobota. 
Okrožno sodiščo v Mariboru 

dne 26. decembra 1951. 
Zadr III 93 765 

• 
70. 

Besedilo: Kmetijska zadruga • o. J., 
Ribnica na Pohorju. 

Vpiše ee obrat: Zadružna gostilna « se- 
dežem v Ribnici na Pohorju. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno 4.  januarja 1952. 

Zadr III 85 308 
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71. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z o. j. Sv. 

Trojica v Slov. goricah. 
Vipdše se obrat: Zadružna pekarua e se- 

dežem Sv. Trojica v Slov. goricah 38. 
Okrožn» sodišče v Mariboru 

dno 10.  januarja   1952. 
Zadr IV 18 12171 

Besedilo: Kmetijska zadruga • o. j. L'm- 
buš. 

Vpiše se obrat: Zadružna krojaška de- 
lavnica e sedežem v Limbušu 21. 

Okrožno sodiščo v Mariboru 
dne  21. januarja  1952. 

Zadr  111  59 763 

73. 
Beeediilo: Kmetijska zadruga z o. j. Vel, 

Nedelja. 
Vpišeta ee obrata: Zadružna gostilna e 

sedežem v Mihoveih, in Zadružna klavnica 
in mesanitja e 6edežem v Vel. Nodeljli. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno 23.  januarja 1952. 

Zadr  III   51 UGO 
• 

'4. 
Besedilo: Trgovsko podjetje kmetijskih 

aadrug. Gornja Radgona. 
Podjetje jo prešlo na podlagi sklepa 

Izrednega občnega zbora a dno 29. IX. 
1951 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Elbl Jan oz, direktor, 
Gornja Radgona, Rilüariö Jakob, predsed- 
nik. Beračeva in Tušak Vlado, knjigovod- 
ja. Gornja Radgona, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej e pri. 
fclavikom >v likvidaciji'«'. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno 28.  januarja  1952. 

Zadr   VI  65 1161 
* 

.75. 
Beeedilo: Kmetijska zadruga v St. Jer- 

neju na Dolenjskem. 
Na podlagi zapisnika o občnem zboru z 

dne 25. TI. 1951 6e izbrišejo Majzelj Vid, 
Piletič Jožefa. Slomic Jožo, Furar Ignac, 
Cimerman .lože, Kovačič Franc, Blatnik 
Slavko, Jankovič Jože in vpišejo novi čla- 
ni  upravnega odbora: 

VodopH'ec Franc, Šmalčja vas 21; Pav- 
lin Martin, kmeta, Gor. Brezovica 4; Mcn- 
cin Alojzij, delavec, Mihovica 1 ; Zalokar 
Janko, kmetokj sin, Vrh 9; Kušljan Tg- 
nac, Žagar, Št. Jernej 25 in Bersan Ciril, 
delavec, Dobravica 14. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dno 10. oktobra 1951. 

Zadr II 81/12 10047 

* 
76. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Banji 
Loki. 

Na podlapi zapisnika o občnem zboru 
* dne 11. III. 1951 se izbrišejo Krkovič 
Anton, Žagar Matija. Celinski Anion, 
fekoda Jože, Novak Jože, Marinčič Jože in 
vpišejo novi izvoljenil člani upravnega od- 
bora, kmetje: 

Piršič Jože, Nov,-, sela 18; Slampfl Ma- 
tija, Banja Loka 5; Beljan Ivan. Banja 
Loka 3: Hodnik Jožo. Jesenov vrt 12. in 
Hüter Jožo. Dolenja Briga 10. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dno 16. oktobra 1951. 

Zadr III 8/3 10174 

77. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. j. v 

St. Petru pri Novem mestu. 
Na podlagi zapisnika o obenem zboru z 

dne 18. M. 1951 6e izbrišejo Vene Franc, 
Gorenc Jože, Jožef Alojzija, Gregorčič 
Marija, Medved Stanko, Erste Ivan m po- 
oblasčenka za »podpisovanje lloš Reza 
ter vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

June Alojzij, čevljar, &t. Peter 4C; 
Starič Pavel, krojač, Št. Peter 25; Uher- 
nik Anton, kmet, St. Peter 32; Teropčič 
Anton, kmet, Zagrad 7; Florjančič Jože, 
zadružni;, Št. Peter 21 in Rabzelj Janez, 
kmet, Grič 2. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne  30. oktobra   1951. 

Zadr III 49/4 10556 
* 

78. 
Beeodilo: Kmetijska zadruga • Dobovi. 
Na podlagi zapisnika o občnem zboru 

z doe 25. II. 1951 ee izbriše Prc&kar Mi- 
hael in vpišejo nova izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Kcžman Martin, Gabrje 80; Zaje Ivan, 
Vel. Obrez 12. železničarja, in Polovic 
Jožo. zadružnik,  Dobova. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 2. novembra 1951. 

Zadr III 30/12 10673 
• 

79. 
Beeedilo: Kmetijska zadruga v Podsre- 

di. 
Na zboru 11. II. 1951 so ec spremenila 

zadružna pravila v 16. členu tako da ob- 
etoji odslej upravni odbor iz 11 članov. 

Izbrišejo Se Koetanjšek Jože, Vimpol- 
šek Jože, Zupane Ivan, Vuk han in po- 
oblaščence za eopodpisovanje Kalan Mar- 
tin ter vpjšejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora. 

Plevnik Alojz, oglar, Podercda 76; Si- 
košcfc Stanko, kmet, Vojsko 4; Glogovšek 
Jože, delavec, Vojsko 31; Planine Ernest, 
kmet. Gorjane 6; Simončič Franjo, sodar, 
Podsreda 23; Cerček Viktor, kmet, Pod- 
ercda U in Šmalčič Martin, kmet, Pod- 
ercda 70. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dno 15. novembra 1951. 

Zadr •   147/7 10995 
• 

80. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim jamstvom v Sv. Križu pri Kostanje- 
vici. 

Na podlagi zapisnika o občnem zboru z 
dne 22. I. 1950 ee izbrišejo •••• Karl, 
Colarič Alojzij, Horvat Marija, Marolt 
Franc in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Colarič Martin, posestnik, Sli-vje 1; 
Marolt Alojzij, poe. ein, Sv. Križ 21; Hri- 
bar Mihaela, gospodinja, Sv. Križ 52 in 
Glinšek Franc, posestnik. Sv. Križ 3. 

Na podlagi zapisnika o občnem zboru » 
dne 3. Ill-1951 se izbrišejo: Grubic Franc, 
Colarič Martin, Marolt Alojzij, Hribar 
Franc, Hribar Mihaela, Gltošek Frane. 
Kodrič Milka, Stanič Viktor in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Colarič Alojzij, posestnik, Sv. Križ 4; 
Komljanc Anton, posestnik, Sv. Križ 5; 
Kcrin Karol, posestnik, Sv. Križ 36; 
Smukov-č Jože, mizar. Sv. Križ 80; Banjč 
Janez, posest.. Brod 7: Vrliovïek Alojzij, 
poe. Malo Mrašcvo 17 in Pišek Franc, 
poe.. Brod 31. 

Za zadrugo eopodpiisujejo: Pisansky. 
Albin, Sv. Križ 63, Smukovič Jože in Ba- 
nič Janez. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 16. novembra 1951. 

Zadr III 60/3 11054 

81. 
Beeedilo: Kmetijska zadruga • o. j. T. 

Smolenji vasi. 
Na podlagi zapisnika o občnem zboru 

z doe 1. III. 1951 se izbrišejo Mikee 
Vinko, Erlab Alojz, Lumperl Franc, Ho- 
čevar Alojz, Pavlin Franc. Lenart Miha m 
vpišejo novi izvoljena ciani upravnega 
odbora: 

Nagelj Franc, Smolenja vas 7; Luzar 
Valentin, Potov vrh 31, kmeta; Radei 
Franc, Vel. Slatnik 23; Redek Franc, Kr- 
ka 4, delavca; Penca Franc, krojač, MalJ 
Slatnui j, in Seničar Curii, strojnik. Mali 
Slatnlk 11. 

Okrožno sodiščo v Novem mestu 
due 20. novembra 1951. 

Zadr III 91/3 11241 
• 

82. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • Zame- 

škem. 
Na podlago zapisnika o občnem zboru 

z dne 18. II. 1951 se uvede likvidacija 
zadruge. 

Beeedilo: kakor doslej, e prielavkosn: 
>v likvidaciji«. 

Likvidatorji so vsi dosedanji člani 
upravnega odbora. 

Za likvidacijsko zadrugo bosta podpiso- 
vala po dva člana likvidacijskega odbora, 
skupaj. . i " 

Okrožno sodiščo v Novem mestu 
dne 23. novembra 1951. 

Zadr IV 74/2 11559 

* 
Beeedilo: Kmetijska zadrugu r Kosta- 

njevici na Krki. 
Na podlagi zapisnika o občn&m zboru s 

dne 25. II. 1951 eo izbrišejo Škrjanc Mi- 
lan, Močan Anton in vpišeta nova izvo- 
ljena člana upravnega odbora: 

Košak Franc, Kostanjevica 27 in Pal- 
čič Anton, Kočarija 8, kmeta- 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dno 26. novembra 1951. 

Zadr II 32/13 11390 

* 
Besedilo: Kmetijska zadruga r Šmihela 

pri Žužemberku. 
Na podlagi zapisnika o občnem zbor« 

z dno 30. IX. 1951 se uvede likvidacija 
zadruge. 

Besedilo: kakor doslej, e pristavkom: 
»v likvidaciji*. 

Likvidatorji so: Vidic Franc. Drašča vae 
8, Mrvar Ignac, Smihel 16, kmeta, in 
Smrikc Alojz, knjigovodja, Žužemberk 71. 
ki podpisujejo skupaj- 

Okrožno sodišče v Novom mestu 
dne 8.   januarja   1952. 

Zadr III 93/4 369 
* 

85. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z. o. j. • 

godražici. 
Na podlagi zapisnika o občnem zboru 

s dne 27. V. 1951 se izbrišejo Ivane Ev- 
gen, Fajdiga Ivan. Mikoltf Janko. Vesel 
Stane, Kovačič Ivan, Lovšin Alojz, Levetik 
Franc, Fajdiga Frane in vr/šejo novi iz. 
voljenj člani upravnega odbora: 

Lovšin Lojze, učiitelj. Sodražjca 35; Lo» 
vrenčič Anton, kmečki sin, Sodražica 55; 



Stran 68 URADNI LIST Št. 8 — 11. •. 1952 

Kovafič Drago, bivši trgovec, Sodražica 
53: Za|c Leopold, Žigmarice 46; Šil« 
Fiduc. Zamofttec olì: Mani Lojze. Vmi- 
re 20; Stare Jože, Sodražica 4, in Ivančič 
Marija. Gora 27, kmetje. 

Okrožno sodišče T NOVCIH mcftu 
dne 1 J. januarja 1952. 

Zadr II 86/6 503 

• 
S6. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. j- 
Sela-Batež. 

Na lOodlagi za panika o občnem zboru 
z dne 26. II. 1950 ee izbrišejo Mikec Alojz, 
Blažič Jože, Novak Alojz in vpišejo novi 
izvoljeni ilani upravnega odbora: 

Luzar Jernej, Ratež 32; Vovko Anton, 
Ratež 27, kmeta, in Sašek Stanko, krojač, 
Ratež 11. 

Na podlagi zapianJka o obenem zbo. 
ru z dne 24. II. 1951 ee izbrišejo Luzar 
Jernej, Medle Jakob, Sašek Stanko in vpi. 
šejo novi izvoljeni člani upravnega odbo- 
ra: 

Novak Alojz, kmet. Ratež 30. Seruga 
Štefan, Sela 10, im Hrovat Alojz, Ratež 1, 
mlinarja. 

Okrožno sodišče v Novem mostu 
dne 19. januarja  1952. 

Zadr IV 7/2 747 

• 
87. 

Beeedilo: Kmetijska zadruga v Bel» 
eerkvi. 

Na podlagi zapisnika o občnem zboru z 
dne 18. III. 1951 ee izbrišejo Rodič Franc, 
Mitklavčič Alojz, Beve Vinko, Dežmaii An- 
ton, Lipar Janez. Cvolbar Jože, Novak 
Jože in vpišejo novi izvoljeni član;. 
upravnega odbora: 

Rozman Slavko, gospodinja, Tomažja 
vae 23. Činkole Anion, krnel, Kronovo 10, 
Vampelj Franu, kmet, Kronovo 22, Pav- 
šelj Avgust, zadružnik, Družinska vas 22, 
Dežman Frane kmet, VinjG, vrh 6, Škof Jo- 
že, kmet, Tomažja vas jn Jerele Jernej, 
kmet, čadraže 1. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 29. januarja 19S2. 

Zadr III 24/4 1001 

Izbrisi 
68- 

Beeedilo: Delavsko namesëenska po. 
trošniška zadruga i omejenim jamstvom 
r Ločah. 

Ker ie po zapisniku o likvtidacijekem 
aboru z dne 5. I. 1952 likvidacija ktmčana. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. januarja 1952. 

Zad,r VIII 8/6 564 
• 

89. 
Beeedilo: Obnovitvena zadrnga i. o. j. 

T Bovcu. 
Zt 3/48-9 878 

Beeedilo: Obnovitvena zadruga z. o. j. 
fa Baško okolico (Grahovo, Tolmin). 

Zt 33/46—4 873 
Beeedilo: Obnovitvena zadruga ». o. j. 

ta Kobarid Jn okolico (Kobarid). 
Zt 5/48-11 874 

Beeedilo: Obnovitvena zadruga %. o, j. 
pri ST. Luciji ob Soli. 

Zt 27/46-6 875 
Beeedilo: Obnovitvena zadruga •• št. 

Viškogorsko planoto na Ponikvah. 
Zt 25/46-6" 876 

Besedilo: Obnovitvena zadruga *. o. j. 
za Tolmin in okolico v Tolminu. 

Zt 5/46—4 877 
Vse zadruge se izbrišejo zaradi končane 

likvidacije. 
Okrožno sodišče v Gorici 
dne 18. januarja 1952. 

* 
9«. 

Beeedilo: Mariborski kreditni zarod z 
o. j. v Mariboru. 

Zaradi končane likvidacije, po predlogu 
Ministrstva za finance z dne 28. XII. 
1951. št. 310—11/124. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 10. januarja 1952. 

Zadr I 43 766 

• 
91. 

Beeedilo:    Delavsko   nameščenega   po- 
trošniška zadruga z o. j. Sv. Lovrenc na 
Pohorju. 

Zarad:   končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

due 15. jamiaria 1952. 
Zadr • 16 764 

• 
92. 

Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga 
z o. j. v likvidaciji v Brežicah. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodiščo-v Novem nieslu 

dne 6. novembra 1951. 
Zadr II 52/11 10811 

• 
93. 

Beeedilo: Okrajna obrtniška nabavno, 
prodajna zadruga s o. j. v likvidaciji v 
Novem mestu. 

Zaradi   končano  likvidacije. 
Okrožno sodišče v Novem me.**» 

dne 24. decembra 1951. 
Zadr  III 48/5 12175 

94. 
Beeectilo: Potrošniška zadruga delavcev 

in nameščencev v Sežani v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Zt 237/48—19 799 

Trgovinski register 
Vpisi 

95. 
Beeedilo: Gostilna Bratina Marija (Aj- 

dovščina). 
Imetnik: Bralna Marija. Ajdovšična, 

Titov trg 5. 
Obratni predmet: Izvrševanje goalilni- 

čareke obrti. 
Okrožno sodišče v Gorici 
dne 14. decembra 1961. 

Zt 14/51—2 11030 

• 
96. 

Beeedilo:    Gostilna Trpin Marija (Sol- 
kan). 

Imetnik: Trpin Marija. Solkan 87. 
Obratni  predmet: Izvrševanje goetllni- 

čansko obrti. 
Okrožno sodišče v Gorki 

dne 22. januarja 1952. 
Zt 3/52-2 879 

* 
97. 

Besedilo: Gostilna Hvala Marija (Idri. 
ja). 

Imetnik: Hvala Marija, Idrija, Triglav, 
eka 10. 

Obrata»   predmet:  Izvrševanje Kostuni- 
ca reke   obrti. 

Okrožno sodišče v Goric] 
dne 31. januarja 1952. 

Zt 5/52-3 962 

• 
98. 

Besedilo: Doljak Izidor, trgovina s sad- 
jem in zelenjavo. Lucija ob Snči. 

Imetnik:  Doljak  Izklor, Bača   pri  Mo- 
dreju 40. 

Obratni predmet: Proda ia sadja M zele- 
njavo na drobino. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 2. februarja 1952. 

Zt 4/52-3 1220 

• 
9•. 

Beeedilo: Gostilna Korenč l\»na  (Crni 
vrh nad Idrijo). 

Imetnik: Korene" Ivana, Crni   vrh nad 
Idrfijo 20. 

Obratni  predmet:   Izvrševanje  goetilni- 
čarske obrti. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dno 7. februarja 1952. 

Z t 6/52—2 1221 

Spremembe 
1WI. 

Beeedilo: Volksbank — Ljudska banka, 
Celje (prej Hran.Ino .n poeojiJno društvo 
Celje r. z. z. n.   i. v likvidacuj). 

Na predlog Minisiretva za finance LRS 
z dne 29. XII. 1951. št. 310-11/123, v 
smislu 15. člona uredbe o likvidacij; raz- 
merij, nastalih z zaplembo premoženja za- 
sebnih kreditnih podjetij. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 21. januarja 1952 

Gen 6/80 K00 
• 

101. 
Beeedilo: Sloienski kiijiini zavoH, 

Ljubljana. 
Zaradi vpi<5n v register pri fvoNPrjfmi- 

štvu za finance ML O. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dnu 30- januarja 1952. 
Rg  A  VIII  107/4 1066 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, se poli- 
vajo» naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. l'o preteku 
rokov bodo sodišča odločila  o  predlogih 

IV R 898/51-5 84» 
Salamon Vinko, roj. S. XI. 1928, ein 

Antona in Terezije rojene Uraukar, dela- 
vec v Šeščah 59, Sf. Pavel pni Preboldu, 
se kot borec NOV od decembra 1944 po- 
greša. Predlagateljica jo matti. Šalanion 
Terezija. Latkova vae 38, Št. Pavel pri 
Preboldu, ipiri'glaeitveni rok: tri meeece 
od te objave. 

Okrajno sodiščo v Celju 
dne 23. januarja   1952. 

IV R 813/52 1526 
Trbovc Franc, roj. 4. XII. 1921, »in 

Franca in Jožele rojene Woldner, kiju- 
čavniČareki pomočniik. Tremerje 35 ,?ri 
Celju, je 11. XII. 1912 umrl v koncen- 
tracijskem taborišču v Mauthaueenu. 
Predlagatelj je oče Trbovc Franc, upoko- 
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ienee, Celje,  Tremerje 35, prigla6itveni 
rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno s»dišče • Celju 
dne 14. februarja 1952. 

I R 1/52-4 1799 
Perušek Ana, roj. 9. IX. 1S93, lici Ja- 

koba in Kočar Rozalije, Radmožanci. Dol- 
nja Lendava, ee je leta 1909 izselila v 
USA. Pogreša se cd leta 1911. Predlaga- 
telj je brat Perušek Janez, Gornji Lakoš 
134, ekrbnik Rudaš Vendei. Radmožanci 
82. Priglasi*veni rok; dva meeeca od te 
objave. 

Okrajno sodišče   Dolnja   Lendava 
dne 22. februarja 1952. 

II R 121/52-3 1900 
Cek   Davorio, roi. 10.  Vili.   1944. ein 

Štefana in Ane rojene Nadoh, študent v 
HruJr'ci 97,11. Bietrica, se kot interniranec 
v Mauthausenu od 15. V. 1944 pogrela. 
Predlagatelj je Cek Stanko, železniška 
postaja Kozina, skrbnik Ziberna Jože, 
uslužbenec pri tem 6od'Sču. PriglasUveni 
rok: dva meeeca od te objave. 

Okrajno sodišče v   Ilirski Bistrici 
dne 14. februarja 1952. 

I R 33/52-4 1604 
Vesel Alojzij, roj. 31. V. 18S0, sin Ja- 

neza in Marije rojene Levatek, Žigmarice 
36, Kočevje, kmeitetoi delavec, je odšel 
1907 v Ameriko. Zadnjič se je oglasil leta 
1938 iz Chiicaga, odtlej ee pogreša. Pred- 
lagatelj je Vesel Alojalj, Zigmanice 36, p. 
Sodražica, skrbnik Brežic Jože, uslužbenec 
pni tem sodišču. Priglasitveni rok: eno 
leto od te objave. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 11. februarja 1952. 

I R 291751-7 6232 
Lufcman Jurij, roj. 15. XII. 1924, ein 

Rajmundia in Božene rojene Čermak. di- 
jak v Ljubljani, Gorapova 4, ee kot bo- 
rec NOV Iz bojev blizu Škocijana pri Po- 
stojni od oktobra 1943 pogreša. Predla- 
gateljica je mati Jarc Božena. ločena 
Lukman. Portorož 98, ekrbnik dr. Čermak 
Franc. Ljubljana, Gorupova 4. Priiglasi- 
tveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 14. junija 1951. 

I R 299/51 1354 
Brajnik Hinko, roj. 12. XI. 1885, ein 

Alojza in Jožefe rojene Marušič, podpre- 
glednik fin. kontrole v pok.. Ljubljana, 
Bitenčeva 7. «e od 4. V. 1944 pogreša. 
Predlagateljica je Brajnik Terezija, Beo- 
grad, Boulevard maršala Tita 41, ekrbnik 
Kuralt Stanko, sprevodnik EC2, Ljubljana. 
Bitenčeva 7. Priglaeitveni rok: dva meee- 
ca od te objave. 

I R 286/51 1353 
Seme Vinko. roj. 14. VIII. 1921, sin 

Vinka in Frančiške rojene Lenardi. tr- 
govski pomočnik v Ljubljani, Rimska 23, 

'ee kot borec NOV od jeseni 1943 pogre- 
ša. Predlagatelj je Some Vinko, Ljubljana, 
Novj bloki, Šiška 3, ekrbnik Tomšič Ivan. 
Ljubljana, Rimeka 23. Priglasitvemi rok: 
dva meseca od fe objave. 

Okrajno so-••• v Ljubljani 
dne 21. januarja  1952. 

I R 327'51 USO 
Baučer Stanislav — Dušan, roj. 25. IX. 

.1924, in Baučer Milan, roj. 1.  1926, oba 
*iuova Petra im Marij? rojene Majcen, Ra- 
ce pri Mariboru, ee kot borca NOV pogre- 
šata, in sicer Baučer Stanielav-Dušan od 

aprila 1945, Baučer Mlan od 24. I. 1945 
dalje. Predlagateljica je Baučer Marija, 
Maribor, Ruška 5, skrbnik Krapll Franc, 
Rače 82. Priglaeitveni rok: tri mesece od 
te objave. 

I   R 326/51 1129 
Krajne Franc, *roj.. 21. III. 1892, ein 

Ivana in Marije, rudar, Vosek, p. Sv. 
Marjeta ob Pesnici, je kot prisilni mobi» 
liziranec v nemško vojsko padel 9- X. 
1944 blizu Aachena. Predlagateljica je 
žena Krajne Marija. Brezje, Za Hra6tjem 
5. ekrbn.:ik Senekovič Konrad, Vukovje 
32, p. Sv. Marjeta ob Pesnici. Priglaeit- 
veni rok: tri nieeece od te objave. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 29. januarja 1952. 

I   R 317/51 1127 
Dobaj Jakob, roj. 15. VII. 1873, ein 

Jurija m Ane, posestnik. Kozjak 89, ee 
kot a. o. vojak iz prve svetovne vojne, 
od leta 1916 pogreša. Predlagatelj je Do- 
baj Anton, posestnik, Kozjak 39. ekrbnik 
Majhen Matija. Kozjak 34. Priglaeitveni 
rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 4. februarja 1952. 

I R 29/51—5 1225 
Povše Janez, roj. 9. III. 1899, ein Jo- 

žeta in Ane rojene Gambič, kmet. Brezje 
3, Črnomelj, se kot interniranec v Tre- 
vfeu, Padovi, Rinicciju in v Nemčiji od 
konca vojne pogreša, predlagateljica je 
Povše Ivana, Brezje 3, «kraj Črnomelj, 
skrbnik Veselic Stanka, uradnica pri tem 
sodiSču. Priglasitveni rok: tri mesece od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Metliki 
dne 6. februarja 1952. 

I R 2/52—5 1574 
Ornič Jože, roj. 26. IX. 1922, Fučkovci 

6 Črnomelj, kmetski delavec, ee kot boree 
NOV od januarja 1945 pogreša. Prediaga- 
teljica je črni« Barbara, Fučkbvoi 6, skrb- 
nica Veselfč Stanka, eodna uslužbenka pfi 
tem sodišču. Priglasitveni rok: dva mese- 
ca od te objave 
I  R 7/52—3 1575 

Gregorio Franc, roj. 16. IV. 1900. sin 
Antona in Marije rojene Flek, kmet v 
Novi Lipi 15, p. Vinica, je odpotoval 
kot rudar leta 1921 v Francijo, kjar so 
ga 14. II. 1940 odpeljali Nemci in ee od 
tedaj pogreša. Predlagateljica je Grego- 
rio Monika, Nova Liipa 15, p. Vinica, 
skrbnik Veselio Stanka, uslužbenka pri 
tem sodišču. Pniglasjtveni rok: dva me- 
seca od le objave. 

Okrajno sodiščo v Metliki 
dne 15. februarja 1952. 

I R 271/52-6 '        1445 
LenaräS Ludovik, roj. 12. VIII. 1910, sin 

Aleksandra lin Marije rojene Fuje, Mar. 
kovci 126. je jeseni 1936 odšel na sezon- 
sko delo v Francijo. Konec marca 1. 1938 
6e je vračal domov in je v neki bolnišnici 
v Berlinu umrl. Predlagatelj je brat Le- 
narčič Janez. Markovcj 126, p. Jalovci, 
skrbnik Trplan Minko, Markovoj 43. Pri- 
glasitveni rok: šest mesecev od te ob- 
jave. 
I R 264/51-4 1443 

Zrini Franc, roj. 28. III. 1921, eun Fel. 
kar Ane rojeno Zmikn, poljedelec v Kuzmi 
89, je bil leta 1942 mobiliziran ter se od 
ieta 1944 z ruske fronte pogreša. Predla- 
gateljica ie Zrim Frančiška, Kuzma 89, 
skrbnik Zrim Janez, Kuzma 102. Prigla- 
eitveni rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 5. februarja 1952. 

I R 75/52—5 1002 
Androja Anton, roj. 3. V. 1903, sin 

Franca in Jožefe rojene Kline, posestnik 
v št. Jerneju 88. Novo mesto, je bil 16. 
I. 1944 odpeljan zdoma in se od tedaj 
pogreša. Predlagateljica je žena Andreja 
Justina. St. Jernej 88, priglaeitveni rok: 
dva meseca cd te objave. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 25. januarja 1952. 

I R 101/52—3 1635 
Franceli Alojzij, roj. 5. VI. 1913. &a 

Franceta in Neže rojene Štrukelj, delavec, 
Cerknica 81, se kot interniranec v Dacha- 
vu od oktobra 1943 pogreša. Predlagale. 
Ijioa je Franceli Neža, Cerknica 81. skrb. 
nik Zalar Franc, uslužbenec pri tem so- 
dišču. Priglasitvenj rok: žest mesecev od 
te objave. 

Okrajno   sodišče v Postojni 
dne 12. februarja 1952. 

I R 85/51 1310 
Filipič Anton, roj. 18. XII. 1915. mi- 

zarski pomočnik, oba v Grabah 42 prt 
Središču, sta bila 4. VIII. 1942 odpeljana 
v Auschwitz. Dne 10. IX. 1942 so ge- 
stapovci tam umorili Fjlipiča Franca, dne 
29. IX. 1942 pa Fiilipiča Antona. 

Filiipač Jožef, roj. 3- V. 1914. mizarski 
pomočnik v Grabah 42 pri Središču, je 
bil 29. I. 1942 odpeljan v taborišče Bori, 
odtam pa v Maribor, kjer je bil baje 
kot talec 11. IV.  1942 ustreljen. 

Predlagateljica vseh treh pogrešanih, 
sinov Franca in Marije rojene Marčec, 
je Filipič Marija, Grabe 42, skrbnik Mar. 
čec Anton, Obrez 20 pni Središču, Pri, 
glasiitveni rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče r Pinju 
dne 4. februarja 1952. 

I R 37/52 1308 
PJepelee Mirko,    roj. 10-   V.  1908, sin 

Antona in Julijane, Središče 102, je kot 
borec NOV   baje padel prj vasi Sredice 
blizu Bjelovaira decembra 1944 in se od 
tedaj    pogreša.    Predlagateljica je sestra 
Novak Marta, SredTSče 102, skrbnik Pod- 
gorelec Franc ml., Središče 83. Priglasi, 
'veni rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 7. februarja 1952. 

I R 90/51 1529 
Plohi Janez, roj. 4- III. 1927, sin Franca 

in Elizabete rojene Polanec, ZagojMSi 11, 
Mo&kanjci prt Ptuju, je bil kot borec NOV 
v spopadih prt' Pilštanju od 17. do 19. XI. 
1944 ranjen i.n ee od tedaj pogreša. Pred- 
lagatelja sta starša Plohi Franc ta Eliza- 
beta, skrbnik šimenko Marija, Moskanjdi 
89. Pri glasi tveni rok: dva meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 12. februarja 1952. . 

IR 687/51-6 282 
Zupančič Janez, roj. 11. I. 1910, siti 

Jakoba in Marije rojene Kunčič, žagarski 
delavec, Bohinjska Bela 6, se kot borec 
NOV na Primorskem od konca marca 1945 
pogreša. Predlagatelj je brat Zupančič 
Matevž, Boh. Bela 6, skrbnük Gestio 
Milan, uslužbenec pri tem 6odišču. Prî- 
glasitveni rok: dva meeeca od te objave. 

Okrajno sodiščo v Radovljici 
dne 28. decembra 1951. 

I R 527/51 1198 
Štern Anton, roj. 13. XII. 1910 v Grad- 

cu, Avstrija, mesar v Tekačevem 36. p. 
Rogaška Slatiiina, ee kot mobiliziran e c v 
nemško vojsko iz bojev pri Budimpešti 
od oktobra 1944 pogreša. Predlagateljica 
je Stem Cita, Tekačevo 36, skrbnik Matja- 
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Sic Franc,    uslužbenec  prt tem eodešču. 
Priglaeitveni rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 29. januarja 1952. 

I R 534/51—5 1406 
Hace Anton, roj. 2- VII. 1925, delavec \ 

Kravjeku 6. p. Loče prt Poljčanah, je kot 
mobiìizi'ranec v domobransko vojsko po- 
begnil k partizanom in se od leta 1044 
.pogreša. Predlagateljica je Hace Neža, 
Kravjek 6, skrbnik Matjašič Franc, usluž- 
benec prt tem eodišču. Priglaeitvend rok: 
tri meeece od te objave. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 6. februarja 1952. 

R 273/51-2 1133 
Osojnak Hugo. roj. 17. VII. 1924. ein 

Franca in Marije rojene Geriak, rudar, 
Prietava 25, p. Crna. je kot borec NOV pa. 
del v noči od 26. na 27. IV. 1945 v Labud- 
eki dolimi na Koroškem. Predlagateljica je 
mati Oeojnik Marija, Pristava 25, p. Cr- 
na, ekrbnijj Cegovnik Ft lip. uslužbenec 
pri tem eodišču. Priglasitveni rok: en 
mesec od te objave. 

Okrajno godiščo r Slovenjem Gradcu 
dne 31. januarja 1952. 

R 267/51-4 8906 
Slivnik Janez, roj. 27. XII. 1915, 6in 

Jurija in Aloizije rojene Veršek. kmečki 
delavec. S?. Razbor 63. p. Slovenj Gra. 
dec, ee'kot nemški vojak od 2- Vit l94* 
pogreša. Predlagateljica je Slivnik Aloj- 
tója, Sp. Ra&bor 11, p. Slovenj Gradec, 
skrbnik Sinrajh Ferdinand, uslužbenec 
pri tem eodišču. Prnglaeilveni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
dne 4. eeptembra 1951. 

R 277/51-4 1134 
Fužir Viktor, roj. 28. ITI. 1901. ein 

Franca in Margarete rojene Jovan, delavec 
v železarni, Guštanj 45, se od maja 1945 
pogreša. Predlagateljica je žena Fužir 
Julîjana, Guštanj 45, skrbnik Areh Ivan, 
uslužbenec pri tem eodišču. Priglasitveni 
rok: dva meseca od te objave. 
Okrajno  sodišče  y   Slovenjem   Gradcu 

dne 31. januarja 1952. 
I R 50/51 11354 

Fakin Ludvik', roj. 20. VIII. 1910. e;n 
Antona in Marije rojene Razboršek. Zno- 
jil«» p. Medntfa-Izlake, se kot borec NOV 
na Dolenjskem od marca 1945 pogreša. 
Predlagatelj- je pokojnikov oče. priglasi- 
tve na sodišče v treb meseoih po tei ob- 
••"•. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 15. oktobra 1951. 

IR 67/51 11359 
Baš Franc. roj. 30. III. 1915, sin Fran- 

ca in AlojBJe rojene Kavšek, delavee v 
Zagorju-.Toplican 11, •• kot borec NOV 
od 1914 pogreša. Priglasitve na eodišče v 
treh mesecih p*> tej objavi. 

Okrajno sodišč© v Trbovljah 
dne 23. oktobra 1951. 

R 763/51 1638 
Drašček Franc, roj- 21. II. 1923, am 

Franca in Marije rojene Medved, Livek 
17, p. Kobarid, ee kot borec NOV iz bitk 
v Beneški Sloveniji, (kjer je bil ranjen, od 
4. III. 1944 pogreša. Predlagateljica je 
Brešček Pavla, Livek 17, p. Kobarid. 
R 766/51 1641 

Jermol Janez, loj. 29. VIII. 1874, sin 
Avguština on Manijo rojene Ivančič, Sv. 
Lucija 66, [V odšel v jutranjih urah dne 
27. VII. 1920 ]; Soči in ee od tedaj po- 
grela. Predlagatelj je Jermol Petor-Ro- 
bert. Sv. Lucija 66. 

R 764/51 1639 
Levpušček Jožef, roj. 14. III. 1921. ein 

Leopolda in Justine rojene Kragelj, Tol- 
minski Lom 88, je bil kot borec NOV 
»eptembra 1943 odpeljan v -internacijo v 
Nemčijo, od koder ee ie pod napačnim 
imenom Klavoia Jožef večkrat oglasil ma- 
teri. Od osvoboditve maja 1945 pa ee po- 
greša. Predlagatelj je Kragelj Ivan, Tol- 
min, Cankarjeva 3. 
R 762/51 1637 

Rutar Roman. roj. 26. II. 1911, en Jo- 
žefa in Katarine rojene Duša. Voice 53, 
je bil maja  1944 interniran v raznih ta- 
boriščih Nemčije in ee od tedaj pogreša. 

Skrbnik  vseh pogrešanih   je Lipušček 
L ud vil;, uslužbenec pri tem eodišču,  pri- 
glasitveni rok: tn mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Tolmnu 
dne 14. februarja 1952. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče ut znano, 
na njihovo nevarnost in stroške, dokler 
se sami no zglasijo ali ne imenujejo po- 

oblaščence 
G 283/51-5 1801 

Tožba za razvezo zakona: 
Zoreč Rozalija rojena Roškar, delavka 

na Cvenu, p. Ljutomer, zoper Zorca Mar- 
fina, usnjarskega delavca na Cvenu, sîdaj 
neznanega bivališča nekje v Franciji, Raz- 
prava bo 25. III. 1951 pri tem eodišču, 
soba št. 5. Skrbnik je Macun Janez, za- 
družniik na  Cvenu. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 21. februarja 1952 

Amortizacije 
Uvede se poetopanje za amortizacijo 
vrednotnic. katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svojo 
pravice, sicer so bodo vrednotnice iti ekle 

za neveljavne 

II R 2SÔ/52—2 1606 
Matteweber Gabrijel, urar, škof ja Lo- 

ka, prosi za amortizacijo zavarovalne po- 
lice št. S0109S4 družbe za življenjsko za- 
varovanje >Fenikec. izdane od ravnatelj- 
stva v Beogradu 16. V. 1929, z zavaro- 
valno vsoto 20.000 4•.•. Priglaslveni rok: 
dva meseca od to objave. 

Okrajno sodišče r Kranju 
dne 9. februarja 1952. 

I R 361/51 1358 
Faganel Milena, upokojenka, Volosko 7, 

Opatija, prosi za amortizacijo izgubljene 
vložne knjižice Mestne hranilnice Ijubijan- 
•••, zdaj Komunalne banke v Ljubljani, 
št. 210362, izdane na prinesiitelja, e seda- 
njim stanjem vloge 2677 din. Priglasi itveni 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 21. januarja 1952. 

I R 271'51—4 1576 
Ritonja Frančiška rojena Malek, Morav- 

ci 113, p. Marijane, prosi za amortizacijo 
hranilne knjižice bivše Hranilnice in po- 
eojilnice pri Mali Nedelji', št. 41'40 z vlo- 
go 121S din. Priglasi tvenii roik: dva mese- 
ca od te objave. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 14. februarja 1952. 

I R 537/51 1199 
Kmetec Frane, Malahorna 1, p. Oplot- 

niea, prosi za amortizacijo izgubljene hra- 
nilne knjižice št. 25 z vlogo 3280 din 
bivše Ljudske posojilnice v Oplotntci, zdaj 
Kmetijske zadruge v Oplolnici. Prcglaei- 
tveni rok: dva meeeca od te objave. 

Okrajno sodišče  v Slovenski  Bistrici 
dne 21.  januarja  1952. 

R 709/51—2 1200 
Poderžan Roman, sedlar in tapetnik, 

Muta 23, prcf-i za amortizacijo izgubljene 
zavarovalne police št. 63949 na ime dne 
7. VI.. 1949 umrle Poderžan Kati. Pri- 
glasitveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
dne  28. januarja  1952. 

Oklic dedičem 
naj v danem roku priglasijo sodišču svo- 
jo dedne pravice ali imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih bo sicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nosprejeti 
deleži pa bodo izročeni državi oziroma 
jih bo za dediče, ki so znani, a neznanega 

bitnlišča,  hranil skrbstveni  organ 
0 24/52-2 19S0 

Cehner Eluzabeta rojena Preelav, 8. XI. 
1873, preužJHiaTJca iz Črneč 16, ,•• Dra- 
vograd ie umrla 12. XI. 1951. Dediti nieo 
znani- Zapufllila je premožen je, ki obstoja 
iz drž. obveznic v vrednoòh 70.000 dfn. 
ter 581 din gotovine, kar ji ie bulo naka- 
zano kot odškodnina po odločb/ Okrajne 
razlastitvene komisije Sloveni Gradec z 
dne 28. XI-1949, št. 7260/1/2. Priglasitveni 
rok; šest mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
dne 21. februarja 1952. 

Razne objave 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
uaj T danem roku priglasijo terjatve ozi- 
roma poravnajo svoje obveznosti do pod- 
jetij v likvidaciji, sicer »e bodo dolgovi 

sodno izterjali 
et. 2/112-52 1446 

Na podlagi sklepa KLO Cirkulane je 
prešla Krajevna mizarska dekivnica Cir- 
kulane v likvidacijo. PriglasitveiTi rok: do 
18. III. 1952. 

Likvidacijska komisija 
2171 

Obnovitvene zadruge za okraj Gorra: 
Ajdovščina, Banjšice, Bodrež, Branik (E- 
heraberik), Cerovo, Cesta, Col. Čepovan, 
Dol-Predmeja, Dobraivlje, Dornbork, Ga- 
brio, Ciliar, Kostanjevica na Krasu. Ko- 
stanjevica pri Kanalu, Kozana-Smartno, 
Loko.ec, Lokve, Miren, Otj.ca, Planina, 
Renče, Solkan, Slap, Šempas, Šempeter, 
št. Vid, Trnovo, Ustje, Višnjeviik in Volò- 
ja draga •• prešle z odločbo ministrstva 
za komunalne zadeve z dne 9. V. 1950 v 
likvidacijo. PriglasMveni rok in poravnava 
dolgov na račun pri Narodni banici Šem- 
peter, št. 656-26512-28 do 30 III. 1952. 

Povcrjeništvo za lokalno gospodarstvo 
OLO Gorica 

St. 40/52 1643 
Po odločbi KDZ Kočevska Reka z dne 

26. I. 1952 ee ie Kmeti\i*ika delovna ro. 
druga KcčpM^ka Reka 1. februarja 1952 
združila z Državno ekonomijo Borover. 
Priglasitveni rok: do 18. •. 1952. 

Likvidator 
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St. 787/1 '2021 
Po sklepu upravnega odbora Tovarne 

gumijevih izdelkov »Sava« v Kranju je 
prešla tovarniška Delavsko uslužbenca 
restavracija v Kranju, Jezerska 17 dne 23. 
II. 1952 v Ikvidaciio Priglasitveni rok: 
do 31. III. 1952. 

Likvidacijska  komisija 
Št.  106/52 1710 

Po sklepu predsedstva Glavnega odbora 
Ljudske tehnike za Slovenijo z dne 10- 
I. 1952 se Založba Ljudske tehnike kol 
samostojno rçodjetje Glavnega odbora 
Ljudske tehnike utone in preide z dnem 
24. II. 1952 v likvidacijo. Priclasitveni 
rok: en mesec po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

2172 
Združenje državnih gostinskih podjetij 

Ljubljana okolica e sedežem v Ljubljani 
je prešlo z odločbo OLO Ljubljana okolica 
e trgovskim poslovanjem v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: do 31. marca 195:.'. 

Likvidator 

&t. 37/52 2173 
Na podlagi odločbe KLO Miren pri Go- 

rici so prešla v likvidacijo z dnem 29. II. 
1952 podjetja: Krajevna organizacija, 
Krajevni mlin in Otroška restavracija. Mi- 
ren. Priglasitveni rok: do 31. III. 1952. 

Likvidacijska komisija 

1107 

Kmetijska zadruga Poljane (Novo me- 
sto) je po sklepu zadružnr&ov na občnem 
zboru prežla v likvidacijo. Priglaei-tveni 
rok:, en mesec od te objave. 

Likvidacijski  odbor 
116G 

Kmetjeka zadruga Podhosta (Novo me- 
sto) je po sklepu zadružnikov na obenem 
zboru prešla v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: en mesec od te objave. 

Likvidacijski  odbor 

St. 21/52 170S 
Z odločbo KLO Rimske TopLlce je pre- 

šla >5iviiljska delavnica KLO Rimske To- 
plice< z dnem 31. XII. 1951 v Likvidacijo. 
Pr.oUistveni rok: do 15. III. 1952. 

Šiviljska delavnica 
KLO Rimske Toplice 

St. 2/32 1690 
Z odločbo KLO Senovo, št. 794/51 z dne 

19. XI- 1951 je prešla Krajevna restavra- 
cija, Senovo, v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: do 18. III. 1952. 

Likvidatorja 

St. 3/52 1689 
Z odločbo KLO Senovo, 5t. 569/51 z dne 

4. IX. 1951 je prešla Krajevna mlekarna, 
Senovo, v likvidacijo Priglasitveni rok: 
do 18. III. 1952. 

Likvidatorja 

St   1/52 1C88 
Z odločbo KLO Senovo, 51. 213/51 z dne 

25. II. 1951 je prešla Krajevna trafika. 
Senovo v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
do 18. III. 1952. 

Likvidatorja 

St. 930/52 1756 
Po odločbi OLO Slovenj Gradec št. 6/1 

z dne 15. II. 1952 ee odpravi "Trgovina 
državnih posestev Slovenije v Dravogra- 
du ;« preidf» z vsemi poslovalnicami z 
dnpm 20. II. 1952 v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: 30 dni po tej objavi na liiv* 

darijsko  kom'si jo,  postavljeno z odločbo 
OLO  Slovenj  Gradec  ši.  734/1—52- 

Likvidacijska   komisija 
ft t. 23/32 1687 

Po odločbi KLO Strmeče so Obrtne de- 
lavnice KLO Strmce prenehale obstojati. 
Pr.glasitvem   rok:  do 13. III.  1951. 

Likvidacijska komisija 
160S 

Z odločbo OLO Trbovlje, št. Pov 10/12 
z dne 31- L 1952 ie podjetie Okrajno mi- 
zarstvo, Zagorje prešlo v likvidacijo. Pri- 
glasi ven i rok: do 18. III. 1952. 

Likvidacijska komisija 
St. 41/11—52 19S3 

Združenje državnih gostinskih podjetij, 
Trbovlje je prešlo s 1. januarjem 1932 v 
likvidacrjo. Priglasitveni rok: 30 dni po 
tej obiavi. 

Likvidacijska   komisija 

Izgubljene listine 
p r eklic n j ejo 

Ambrožii-Pofkar Marija, Beograd, Dju- 
re Djaikoviôeva 64, osebno izkaznico, reg. 
št. 25592G. izdano v Beogradu. 193S 

Appenauer Jože. mehanik, Mestno tr- 
govsko podjetje >Mleko<, Maribor, sindi- 
kalno izkaznico ter delovno knjižreo. 

1812 
Bajič Slavka, Maribor, Kneza Koclja 33, 

osebno izkaznico, reg. št. 6206, ser. št. 
0016017, izdano v Mariboru. 2225 

Balie Franc, roj. 29. VII. 1926. Male 
Zabije 19G, osebno izkaznico, ser. št. 
0920092, reg. št. 47792. 1805 

Bečaj Marija, Tržič delorao knjižico iz- 
dano od predilnice v Tržrču. 1822 

BegiJ- Galib, Jesenice, Tornjšičeva 2, 
roj. 4. V. 1908, osebno izkaznico St. 
0233047/223—090, izdano v Zagrebu, in 
vojaško knjižico. 2277 

Birsa Silva, št. Peter pri Gorici 246, 
osebno izkaznico, ser. št. 0292284, reg. št. 
38707. 1694 

Bisčauič Marlin, Ljubljana, Vrazov trg 
4, osebno izkaznico SL 732—50 to izkazni- 
co za znižano voznino po železnici za leto 
1952, Mano v Ljubljani. 2217 

Bogataj Marija. Maribor. Ruška 35, oseb- 
no izkaznico reg. »t. 14004. ser. številka 
0769424, izdano v Poljčanali  I. 1950. 

1778 
Božič Stano, Bukovje 9, Postojna, osfbno 

izkaznico, reg. št. 4600, ser. št. G-0180910, 
in šofersko kni"žico št. 4601 s tremi talonu'. 

1818 
Bračič Jakob, Preloge 4, p. Velenje, 

osebno izkaznico, reg. št. 9886, izdano v 
Šoštanju. 1654 

Braneelj Marija, Ljubljana, Prešernova 
42 osebno izkaznico št. 56082/51, eer. št. 
F—0076392, izdano v Ljubljani.        2039 

BratuSek Martin. Razvanje prj Maribo- 
ru, baraka 16 osebno izkaznico, reg. St. 
9796, eer. št. 0585381. izdano ••• OLÒ Ma- 
ribor okolica L  1951. 1786 

Bučar Anton, Ostrog 7, Prekopa, osebno 
izkaznrco, ser. št. 0345236. 2125 

Budna Danijel. Maribor, Strekljeva, se- 
daj v Ljubljani, osebno izkaznico, reg. 
št. 49046, ser. št 49568, izdano v Mariboru 
1951. 2082 

Bukovec Ivan, Dobjndol 18, p. Uršoa 
sela, osebno izkaznico st. 23097, izdano 
v Novem mesitu. 2092 

Caluta Elizabeta. Pobrežje 153, p. Sv. 
Vid pri Ptuju, osebno izkaznico, ser. št. 
023780, reg. St. 1474, izdano 19. XII. 
1950. 1647 

Cerar Kozalija, Spodnji Tuštamj, p. Mo- 
ravče, osebno izkaznico št. 0406104, iz- 
dano v Kamniku. 2034 

Omerlajt Anton, Maribor, Ribniško selo 
."6, osebno izkaznico, reg. šl. 43910, eer. 
št  400%, -.zdano v Mariboru 3. III. 1951. 

2072 
Cvelbar Marija, Ljubljana, Komemsikega 

13, osebno izkaznico reg. št. 29909/51, eer. 
št. F—0052219, izdano v Ljubljani.     1963 

Campa Ana. Ljubljana VII, Aleševčeva 
16, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani. 

2280 
Carman Jauci, Medvode, Svetjo 24, 

osebno izkaznico, eer. St. F—6135819, reg. 
àt. 16077, iizdanc pri OLO Ljubljana oko- 
lica. 2251 

Casar Janez. Plitvički vrh 34, p. Gor. 
Radgona, tajni]; KLO Lomanoše, osebno 
izkaznico za obmejni pas, reg. št. 4270/1, 
izkaznico OF, knj i/.ico za kolo in odboroi- 
ško izkaznico. 1547 

Cotar štelan. Gor. LakoS 110, poljede- 
lec, roj. 21. III. 1920. osebno izkaznico, 
ser. št. G—00233407, reg. št. 10797, iz- 
dano v Dol. Lendavi. 1698 

Čotar Kozalija, rojena Ivanec 3. V. 
1924, Gor. Lakoš, osebno izkaznico, •••. 
št. G—0231144, reg. št 8434, izdano v 
Dol.  Lendavi. 1697 

Dclič-Hofman Mata, Jezica 33, osebno 
izkaznico za tujce, reg. št, 458/51, eer. št. 
K—01100S, izdano v  Ljubljana        2212 

Doberšek Anton, Markečica 19, p. Op- 
lotmica, roj. 3. VI. 1925, delovno knjižico 
št.  2798996. 1980 

Delničar Angela, Ljubljana, Vodnikova 
62, osebno izkaznico, reg. št. 40398/51, ser. 
št. F—0062708, in sindikalno kajiäco. ia. 
dano v Ljubljani. 1824 

Drevenšck Tomaž, Jablovec 39, p. Pod- 
lebnik, roj 21. XII. 1898, delovno knjižico 
št. 1266/50! 1601 

Druzovič Marija, Viitomarci, p. Sv. An- 
draž v Slov. goricah, osebno izkaznico, 
ser. »t. 0253000, reg. št 11647, izdano 
27. III.  195Ü 2240 

Dvornik Terezija, Maribor, Nova vas, 
Bolfenkova 32, osebno jzkazmico, reg. št. 
44278, ser. št. 40465, izdano v Mariboru 
L •1. 2078 

Fabjan Marija. Štanjel 58 na Krasu, 
esebuo izkaznico, ser. št. 0205120, reg. 
št. 4410, izdano v Sežani. 1648 

Felcer Kari, Radezelj 25 pri Slivnici, 
vojaško knjižico, izdano v Slov. Bistrici 
i. 1949.     . 1783 

Fcrk Blaž, roj. 1. II. 1910, Pameče pri 
Slovenjem Gradcu, delovno knjižico št. 
2412212, izdano 1. 1949. 1535 

Flaisinger Jožef, Maribor, Meljskd hrib' 
C, osebno izkaznico, reg. àt. 31867, ser. 
št 0033495, izdano v Mariboru 26. I. 1931. 

2074 
Flegarič Aeialija, GrajenScaik 96, p. 

Ptuj, osebno izkaznico, ser št. 025727, 
I«S. št. 31517, izdano 21. IV. 1951.   206» 
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FranftSkin Stane. Ljubljana, uelužben- 
eko izkaznico št. 54299, izdano 10. IX. 
1947 od uprave Ljudske raffice za Slove, 
••. _J898 

Fras Rudolf, Maribor, Usnjarska 19, 
delovno knjižico St. 1270748, delov. št. 
599, izdano v Mariboru. 1779 

Frece Franc, Samski dom v Smartnem, 
p. Velenje, osebno dlzkaznieo. 6er. št. F— 
0431926, reg. št. 8616. 1412 

Fuchs Jožefa, Nova vas 34 pri Ptuju, 
roj. C. II. 1929, osebno izkaznico, reg. št. 
S895, ser. št. 0246208, izdano 17. I. 1951. 

2249 
Furlan Zdenka, Ljubljana, Cankarjeva 

16/III, osebno izkaznico, reg. št. 48969, 
8••. št. 0071279, izdano v Ljubljani.   2114 

Gaberšek Anica, tkalka tovarne Intex, 
Kranj, Huje 53 osebno izkaznice, reg. št. 
10479, eer. št. 0186789. izdano v Kranju. 

1806 
Gaberšek Franc, Legen 107, p. Slovenj 

Gradec, i^ebno izkaznico, reg. št. 26329, 
ifedano v Slovenjem Gradcu. 1051 

Gaberšek Vinko, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 15366, eer. št. 0135104, 
ksdano v Ljubljani. 1962 

G a jäki Olga, Ljubljana, Streliška 37, 
osebno izkaznico, reg. št. 26202/51, ser. 
ait. F—0048512, izdano v Ljubljani.    2116 

Gajski Terezija, Ljubljana, Streliška 37, 
osebno izkaznico reg. St. 26203/51, eer. 
št F-004S513, izdano v Ljubljani.      2119 

Glavna direkcija lesne industrije. Ljub- 
Ijaiia, prometno knji2:M št. S—1736, izda- 
no v Ljubljani. 1961 

Golob Alojz, Zg. Sčaivouca 42, p. Sv. Ana 
v Slov. gor., roj. 1. V. 1909, osebno iz- 
kaznico za obmejni pas, št. G—0068115, 
reg. št. 11405/IV, izdano v Radgoni.   1718 

Golob Milan, Zabljek pri Poljčanah, po- 
močniško spričevalo reg. št. 91/47 za stroj- 
no ključavničarstvo in žplezostrugaretvo, 
izdano od OLO Slov. Bistrica. 2080 

G orse Albin, Ljubljana, Belokranjska 16, 
osebno izkaznico, reg. ut 63188, ser. St. 
0085498, izdano v Ljubljani. 2115 

Grah Henrik, Zg. Voličina 37. Slov. 
gorice, osebno izkaznico, reg. št. 18799, 
ser št. 0577277. izdano v Veliö'lni l 1951. 

1789 
Grbec Jakob, Butajnova 25, osebno .z- 

kaznico, ser. št. F—0126256, reg. št. 219-16, 
izdano v Butajjaovii. 2124 

Grog Terezija, Manlbor, Zg. Radvanje, 
Kosova 12, osebno izkaznico, reg. št. 
26324, ser. št. 27033, izdano v Mariboru 
15. I. 1951. 2081 

Grosek Štefanija, Ljubljana, WolEova 
C, osebno izkaznico, reg. št. 48942/51, ser. 
8t. 0071252, izdano v Ljubljana 2219 

Grušovnik Ljudmila, Ciglenee 26 pri 
Vurberku, osebno izkaznico, reg. št. 5364, 
éer. št. 0579074, uzdano pri Sv. MartF&ni 
L 1951. 1777 

Habjan Joie, Maribor, Studenci. Limbu- 
Ika 13, osebno izkaznico, reg. št. 24363, 
eer. št. 34781, prometno knjižico za kolo 
št. 4588 /in uslužbeneko knjižico, izdano v 
Mariboru. 1795 

Harbaš Osman, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico in delovno knjižico, izdano <v Cazinu, 
••••. 1940 

Harcan Marija, LomanoSe 8, p. Gor. 
Radgona, osebno 'izkaznico za obmejni 
pas, reg. št, 4100/1, iti izkaznico OF. 

1540 

Hazelmali Marija, Maribor, Studenci, 
Sarpova 82, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 24808 ser št. 35226. izdano v Maribo- 
ru 27. 1.1951." 1780 

Heber Monika, Guštanj, Naselje 15, de- 
lovno knjižico št.  2771398,  reg.  št.  298. 

1534 
Horvat Jakob, Lahonci 99, osebno iz- 

kaznico, izdano v Ljutomeru. 1410 
Horvat Rozalija, Ljutomer, Postajaliska 

ulica, osebno izkaznico, reg. št. 9683, eer. 
št. F-02339£>3. izdano v Ljutomeru 7. II. 
1952. 2126 

Hudorovac Marjan, Birčca vas, p. Srni- 
hel pri Novem mestu, osebno izkaznico, 
eer. št. 0340143. 1901 

Jagodic Marija, Slov. Bieitica, potni list 
izdan od Ministrstva za notranje zadeve 
LRS v Ljubljani dnö 24. IX   1951.     2252 

Jakob Manja, Ljubljana, Beethovnova 
26, osebno izkaznico, reg. št. 71395/51, 
6er. št. 0093705. izdano v Ljubljani.   1826 

Jamnik Ivan, Ljubljana, delovno knjiži- 
co, izdano v Ljubljani. 2187 

Jančar Alojzij, Manbor. Studenci, Puš- 
nikova 5, delovno knjižico, izdano v Ma- 
riboru 1. 1948. 1790 

Jančar Mihaela, Zadvor 67, p. Dobrunje, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0VUÔ53, leg. 
št. 15160, izdano pri OLO Lj.ibijana oko- 
lica, !u člansko izkaznico sindikalne po- 
družnice Minot LRS, Ljubljana. 2121 

Janžekovič Matilda, Zamušani 9, p. Qo- 
rišn:ca, osebno izkaznico, reg. št. 26987, 
ser št. 020297, izdano 19. III. 1951 v 
Ptuju. 2032 

Jcčić Andrej, Maribor, Tezno, Ruška 27, 
osebno izkaznico, reg. št. 19700. ser. št. 
0017046, izdano v Mariboru 18. XII. 1950 

1794 
Jelen Pavla, Vrhe 51 j?. Slovenj Gra- 

dec, osebno izkaznico, ser. št. 0364160, 
reg. št. 11050. 1411 

Jereb Milka, Kranj, Kalvur-ja 29. delov- 
no knjižico št. 13828Ò 1761 

Jerman Alojzija, Trbovlje, preklic o 
izgubljeni osebni ritzkaznici. reg. št. 18385, 
ser. št. F—0731695, objavljen v Uradnem 
Metu LRS, št. 4/1952, ker ee je medtem 
našla. 1653 

Jeromoii Viktor, Jezica, Mala vas 7, 
osebno izkaznico, ser. št. •-•03•|595, reg. 
št. 13285/51, izdano v Ljubljan'.       2250 

•••••• Helena, Ljubljana, Tržaška 14, 
potrdilo o delovnij knjižiti, izdano v Ljub- 
ljani. 2220 

Jezcršek Ivan, Sežana, osebno izkaznico, 
reg. št. 10525, ser. št. 011235, izdano v 
Sežani. 2188 

Jug Adolf, Maribor, Melje, Krempljeva 
4, osebno izkaznico, reg. àf. 763, ser. št. 
0003173, izdano v Mariboru 20. IV  1951. 

2071 
Jurca Janez, Podliipa 10, vojaško knji- 

žico, izdano 3d vojaškega odseka Ljub- 
ljana. 1823 

Ju van Peter, Ljubljana. Sniartinska 
20, osebno izkaznico, reg. št. 516SS/51, 
eer. št. F— 0073995, izdano v Ljubljani. 

1825 
Kadunc Albert, Grosuplje, osebno •- 

kaznico, reg. št. 188, ser. št. 0000498, iz- 
dano v Grosupljem ter sindikalno izkaz- 
nico • izkaznico za režijsko vožnjo, izda- 
no v kurilnici v Ljubljani. 2090 

Kaiser Elizabeta, Ljubljana, Mirje 1» 
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani. 

1964 
Kanop Nežka, Maribor, Partizanska 77, 

osebno izkaznico, reg. §t.25419, ser. šte- 
vilka 0021156, izdano v Mariboru 1. 1951. 

1768 
Kari Sonja, Maribor, Taboreka 6, osebno 

izkaznico, reg št. 16913, ser. št. 0017628, 
izdano v Mariboru 29. XII. 1950.      1782 

Kavčič Rozalija, Ljubljana, Poljanski na- 
sip 40, osebno izkaznico št. 0187405, is. 
dano v Ljubljani. 

Kavčnik Ana, Voanje gorice 70, jsebno 
izkaznico, ser. št. F—0140754, reg. št. 
18444, izdano v Brezovici. 2224 

Klopčič Jože, Moravče 32, osebno izkaz- 
nico, izdano v Kamniku. 2213 

Kodrič Marija, uslužbenka, Institut za 
tbc,  Golmk, osebno izkaznico. 1702 

Rokovnik Anton, St. Janž 53. Rečica ob 
Savinji, osebno izkaznico, izdano v Rečici 
ob Savinji. 1931 

Kolenc Ljudmila. 2ellm pri Cerknem, 
osebno izkaznico, reg. àt. 9350, ser. št. 
0537460 in sindikalno knjižico, izdano v 
Cerknem. 1937 

KomaTli Eda, Ljubljana. Prešernova 3, 
roj. 23. L 1913, delovno lzni'dieo £temtkx 
1446325. izdano od MLO Ljubljana z reg. 
št. 0325/47. 1820 

Kont-ar Jakob, Ljubljana, Korotanaka 7, 
osebno izkaznico, vojaško knjižico in inva- 
lidsko izkaznico za četrtinsko vožnjo do 
leta 1955, izdano v Ljubljani. 2260 

Koren Peter, Jesenice, Delavska 7, oseb- 
no izkaznico, eer. àt. G.0348943, reg. št. 
4233. 1715 

Kos Leopoldina, Maribor, Rapotčeva 9, 
osebno izkaznico, reg. št. 49358, ser. št. 
0049820, izdano v Mariboru 1. 1951,    2033 

Kralj Ciril, Morsko 20, Kanal ob Soči, 
osebno izkaznico, ser. št. 309188. reg. šte- 
vilka 6375. 1893 

Kralj Katarina, roj. 25. XI. 1924, Bel- 
tinci, osebno izkaznico, eer. števfflka G— 
0082981, reg. št.  1271. 1533 

Kunej Franc, Brežice 68, roj. 31. VIII. 
1900, osebno izkaznico št. 0366082, izdano 
v Krškem. 1537 

Kuplenik Jože, Sajevce 8, p. Kostanje- 
vica na Krki, dovoljenje za nošenje lovsko 
puške in osebno :'izlkaniioo eer St. 
07800213. 2089 

Kurbus Franc, električar, Jelenče 16, p. 
Pesnica pri Mariboru, spričevalo o oprav- 
ljenem pomočiniakem izpita iz električne 
stroke, izdano 10. X. 1944 v Köni'gsbergu 
v Nemčiji. 1813 

Kurnik Srefko, Vuzenica, delovno knji- 
žco št. 1480862, izdano v Dravogradu L 
1949. 2070 

KuStrin Marjan, St. Petor na Krasu, de- 
lovno knjižico šL 1293678, in delovno knji. 
žico št   1291539 na ime Kuštrim Silvo. 

2027 
Kuzma Stefan, Crenäovoi, Lendava, sin- 

dikalno uzkaBniioo, št. 56053, fedano v Dol. 
Lendavi. 4 1811 

Kuzman Marija, Rudnik Kočevje, Staj- 
ger Jcol. 173, osebno izkaznilco, eer. it. 
0559668, reg. št. 13346. 1717 

Lahajnar Rudolf, Hlebce 8, p. Lesce, 
osebno iizkeznico, &er. št. 0819462, reg. ât. 
8759. 1695 



St. 8 — 11. III. 1952 URADNI LIST Stran 7? 

Lapajne Ivana, Jesenice, osebno izkaz- 
nico, ser. št. (".— 0349542, reg. it. -1832, 
izdano na Jesenicah. 2222 

Lašič Živojiii, Ljubiju.ua, Slroemajei'ieva 
18. indeke pravne fakullele, izdan 10. IX. 
1949 v Ljubljani. 2282 

Leban   Valentin.   Ljublana, Villtarjeva 
14, obmejno osebno nakaznico, reg. števil- 
ka 16750. izdano v Tolminu. 1941 

Lekše Alojz, roj. 10. IV. 1910, Malo 
MraSevo 26, Krško, osebno izkaznico, reg. 
št. 25854, sor. št. 0404164, izdano v Kr- 
škem.      - 1965 

Lešnik .Marija, Orehova vas, Slivnica 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. ät. 
1623, eer. št. 0578533, izdano v Slivnici 
1. 1851. 1781 

Likovnik Draga, Ljubljana, ceebno iz- 
kaznico, reg. št. 55377/51. ser. št. 0O77CS7, 
izdano v Ljubljani. 22S3 

Lipovec Janez, Gor Kamenščak, Ljuto- 
mer, delovno knjižico St. 1256228.     1091 

Lipovcc MJnka, Jesen.ce, Rogljeva 1. 
oeebno izkaznico, reg. št. 4417. 2174 

LipuvŠck Kristina, Ljubljana, Gospo- 
svotska 16, osebno izkaznico in delovno 
knjižico, izdano v Zagrebu. 2041 

Logar Marija rojena Semič, Ljubljana, 
Korotanska • 1/3, osebno izkaznico, ser. 
ät. 0115802, reg. Ät. 03552/51. izdano v 
Ljubljani. 2201 

Lorger Jožko, uslužbenec KZ, Loška 
gora, p. Zreče, orožni list, jidan 16. III. 
1951 v Poljčanah, št. 733/51 za loveko 
puško dvocevko, kalibra •) nun.        1810 

LovSa Pavlina, Ljubljana, Zelena pot 
3/a, osebno izkaznico, reg. št. 95558/51, 
f**r.  št.  K—01178H8,  izdano v  Ljubljani- 

2040 
Luneinik Franc, Gladoines 11, p. Slov. 

Bietrica, oeebno izkaznico, reg. ät. 28863, 
eer. Št. 078013, izdano v Poljčanah.    1711 

Magdič Matija, Maribor, Kejžarjeva 18, 
osebno izkaznico, reg. št 29495, eer. št. 
0022054,  izdano v Mariboru  11   I.  1951. 

1791 
Magjar Viktor. Ljubljana, oeebno izkaz, 

nico reg št. 24011/50. eer. številka F— 
004(1321, izdano v Ljubljani. 1991 

Majcen Rudolf, •••••••, Mencingerjeva 
6. osebno iakaznico, eer. št. C—0349933, 
reg. št. 5223. 1607 

Mftjnik Jožefa, Ljubljana, Celovška 101, 
oeebno izkaznico, eer. št. F-0083649, reg. 
ät. 61839/51, izdano v Ljubljani.        2284 

Makuc Vladimir, Ljubljana, invalidsko 
potrdilo št. 176922. izdano od Ministrstva 
za narodno obrambo v Beogradu.      1897 

Marin Rudolf, št. Danijel, delavec v to- 
varni Guštanj, ot»ebiio izkaznico, eer. št. 
876.S, reg.  št.' 0273498. 1532 

Markufa Janez. Okroglo 17, p. Kranj, 
rojen 24. V. 1909 »selnio izkaznico, eer. 
št F—Ol 89499. reit.. Si. 189, izdano 4. 
XII. 1950 pri ÜLO Kranj okolica.      1702 

Magtnak Leopold. Maribor, Novtì vas, 
Djakovičeva 6, osebno izkuznico, ieg. št. 
18291. ser št  0005637  -izdano v Mariboru 
15. XII, 1950. 1767 

MatevžiP Terezija, Ljubljanu, Gorupov« 
1, osebno izkaznico, !Zil;in< v Ljubljani. 

I960 
Mauser Franc. Mnribor, Prešernova 

18, vozniško knjižico za osebne avtomobi- 
le in motorna kolesa št. 2236. izdano v Ma- 
riboru, 1772 

Medicar  Jože,   Hajdma  47   pri   Ptuju, 
učno spričevalo št. 02—46, izdano 4.  X 
1946 v Ptuju. 1894 

Mihurko Vinko, upokojenec, Race 50. 
osebno železniško izkazu cu za pro&to vož- 
njo ter ;zkaznico Društva upokojencev. 

1611 
Mikola Geza. Dolnja Lendava, delovno 

knjižico št. 1249889, izdano v Dolnji Len- 
davi. 1578 

MÜfeluer Marija, Maribor. Studenci, 
Pušnikova 10, oeebno izkaznico, reg št. 
31925. eer. št. 0639033. izdano v Mariboru 
L 1951. 1784 -I 

Možina Marija, Zavrč 8, osebno izkaz, 
nico, ser. št. 0271401, reg. št. 28091, iz- 
dano 26. III. 1951. 2109 

Moiina Valentin, Gradiš, centralni ob- 
rati v Škof ji Loki, roj. 10. II. 1932, osebno 
izkaznico, reg. št. 30204 •••. št. 0204319, 
izdano pri OLO Kranj okolica in izkaznico 
za kolo znamke >Titanicc, št. 242, in po- 
trdilo o prvem komieïjsikem pregledu 

1644 

Muha Janko, Postojna, Dijaški dom. roj. 
27. XIT. 1931, spričevalo 7. in 8. razreda 
gimnazije v Postojni, izdano 8. IX. 1950 
i,n 31. V. 1951. 1415 

Mušič Ivan, Loka pri Mengšu 17, oseb- 
no izkaznico, izdano v Mengšu. 2035 

Narat Antonija, Maribor. Gorkega 23, 
osebHo izkaznico, reg. št 13021, eer. šte- 
vilka 18804, izdano v Mariboru 30. XII. 
1950. 1769 

Narodna banka, centrala za FLRJ, Ben. 
gr«d, originalno potrdilo carinarnice Se- 
žana M. 18/39. 1S95 

Nimanič Terezija, Ljubljana, Korotanwka 
7, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani 

2259 
Novak Anton, Tacen 25, asebno izkaz- 

nico, eer. št. F—0138858, reg. št. 26548, 
izdano pri OLO Ljubljana okolica     2033 

>0dpa(U podružnica, Ljubljana, Vošnja- 
kova 22 b, prometno knjižico poltovomega 
avtomobila znamke >Stoewert, evid. št. 
S-882. 1819 

Okrajni magazin Krško. evid. tablico 
poltovomega avtomobila znamke >Plv- 
mouth« št. S-3320. 1809 

OLO Maribor okolica, promelno knjižico 
št. 4417 za osebne avtomobile, izdano v 
Mariboru 1947. 1771 

Orožen Peter, Smolnik pn Rušah, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 44705, ser. št. 
0879882, izdano v Mariboru 1. 1951.   2076 

0*(arîevic Nikola, Ekonomija LM Rain- 
doL postai predal 23, Kočevje, roj. 15. IV. 
1905 v Gerovu, okraj Ogulin, Hrvatska, 
delovno knjižico, izdano novembra 1947 
na Jesenicah. 1580 

Oven Franc, Galjevica 124, vojaško knji» 
žico izdano pri vojaškem odseku, Ljub- 
ljana. 2191 

lVUan Ivan, Grajenščak 52. p. Grajena 
pri Ptuju, osebno izkaznico, pomočniško 
knjižico in izkaznico za kolo, izdano v 
Grajeni. 2091 

Perse Ivan. Podgorje, p. Slovenj Gradec. 
osebno izkaznico, izdano v Slovenjem 
Gradcu in OF izkaznico, izdano v Podgor- 
ju. 1814 

Petan Franc, Ljubljana, Kersnikova 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 47148/51, ef>r. 
51. F--006945, sindikalno kniižco in to- 
varniško izkaznico, izdano pri >Lito3tro. 
jut, Ljubljana. 2116 

Petelin Ana, Ribnica na Dolenjskem, 
osebno lekaznico, reg. št. 12167, eer. št. 
«558477. izdano v Ribnici. 2120 

Piutar Terezija, Ljubljana, Mestni trg 
24, osebno .fekaznico, reg. št. 73106, ser. 
št.   F—0095416,   izdano v  Ljubljani. 

2281 
Plahuta Marija, Betnavska 77, osebno 

zkazuico, reg. št. 41715, ser. št. 4891C, 
izdano v Mariboru 1. 1951. 2077 

Podvršnlk Stanko. Šmartno na Pohor- 
ju, pomočniško spričevalo za krojača, reg. 
št. 117/49,  izdano od OLO Poljčane. 

177Ô 
Pogačnik dr. Miro, Ljubljana, Dapčevi- 

čev trg 8, osebno izkaznico, izdano v 
Ljubljani. 1992 

PoS Zofija, Maribor, Tvorniška 24, oseb- 
no izkaznico, reg. št 31999, ser. št. 
0023939,  izdano v Mariboru 10. I. 1951. 

2075 
Potočar Frančiška. Ljubljana, Tyrseva 

41, osebno izkaznico, reg. Št. 94353, eer. 
št. F—0116603, izdano v Ljubljani    2-218 

Potočnik Vida, Loke 322, Trbovlje II, 
osebno izkaznico, ser. št. F—0714034, reg. 
št. 724. 1766 

Pregelj Blaž, Renče 220, Nova Gorica, 
roj. 3. II. 1903, osebno izkaznico, izdano 
v Gorici. 14G1 

Pregelj Franc, Rakek IGO, prometno 
knjižico za motorno kolo. št. 8628.     1610 

Preskcr Olga, Brezina 53, p. Brežice, 
roj. 29 V. 1933, osebno izkaznico, reg §t. 
1255, eer. št. 0366507. 2028 

Prosen Ignac, Circe 2, Kranj, osebno iz- 
kawiieo, reg. št. 8829  eer. št. 0185139. 

1362 
Prosenc Karel. Vižmarje 206, vojaško 

knjižico, izdano pri vojaškem odseku 
Trbovlje. ' 2123 

Puntar Jožefa. Loke 384, Trbovlje, oseb- 
no izkaznico, eer. št. F-0715847, reg št. 
2537, izdano v Trbovljah. "Î657 

Putnik, Ljubljana, Tyrseva 2, prometno 
knjižico osebnega avtomobila »Hoebieat, 
reg. št. C-l-1007. 1993 

Radovanovič Velimir, Ljubljana, in- 
deke metalurške fakultete, izdan za šol- 
sko leto 1951/52 v Ljubljani. 2036 

Randl Edvard, roj. 31. III. 1920, Elek. 
tro-Celje, obratovodja pri Sv. Petru v 
Savinjski dolini, osebno izkaznico, eer. 
št. F—0673320, reg. št. 23902, izdano pri 
OLO Celje okolica. 2113 

Rečnik Ivan, Gradišče, p, Slovenj Gra- 
dec, osebno izkaznico, reg- št. 18209. eer. 
št. 0305919. 1582 

Reberuik Alojzija rojena Gumzej, Pre- 
loge, p. Velenje, osebno izkaznico, reg. 
št. 10392, izdano v Šoštanju. 1655 

Rep Viktor, Maribor, Leningrajska 4, 
osebno Izkaznico, reg. št. 36196, ser. St. 
26708, izdano v Mariboru I. 1851.       2079 

Ribič Marija, Ziče 92, p. Loče, roj. 18. 
—I. 1911, oeebno izkaznico, eer. številka 
0785649. reg. št. 23789. izdano v Poljča- 
nah, in porodno knjižico. 317 

Rožaue Marija, Ljubljana, Vodnikova 
109, osebno izkazuico, izdano v Ljubljani 

2214 
Rupret Ciril, DES, Grosuplje, osebno iz- 

kaznico, ser. št. F—0005624. reg. št. 
5514, prometno knjižico S—2S63, izdano v 
Grosupljem in šofersko izkaznipo ät. 4293 
a 3 teloni V. stopnje, izdano v Ljubljani. 

1958 
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Seler Steïan, Gabrje 49, Dobava, r.d&i 
Vel. Podlog 42. p. Leekovec pri Krškem, 
osebno izkaznico, ser. št 0368701. reg. št. 
3451, izdano v KrSkem. 1933 

Semec Olga, Maribor, VUharjeva 6, 
osebno ftkazaico. reg. št 9835, eer. St. 
14095, izdano v Mariboru 21. XII. 1950. 

1775 

SUaper Stelan, Dolič 17, p. Gornja Len- 
dava, roj. 25 XI. 1932, osebn/i izkaznico, 
reg. št. 249G4. eer. št. G—O10SC74. izdano 
v Murski Soboti. 1716 

Soršak Stanko. Vrhloga 33, p. Slov. Bi. 
strica, osebno dzkaznico, reg. št. 16534, eer. 
fit. 0772244, izdano 3. VI. 1951.        1964 

So*iC Anton. Bovec 220, roj. 5. II. 1904 
v Brajkoviču 10, Rovinj, osebno izkaznico, 
izdamo v Tolmimu. 1318 

Soaič Anton, Bovec 220, Tolmin, sindi- 
kalno  izkaznico. 1952 

Starman Ciril, Godešič 20, osebno iz- 
haznico, eer. št. F—011200t, reg. številka 
89751. izdano v Ljubfljani. 1821 

Stegnar Kudoll. Jesenice, osebno fakaz- 
nico, feg. St. 971G, ser. it. G-0354420, iz. 
dano na Jesenicah, in Šofersko izkaznico 
I. razreda z vsemi laloni, izdano v Ljub- 
ljani 2223 

Stralek Veronika. Čadrameka vas 8, p. 
PoljSame, osebno izkaznico, reg. St. 2400, 
eer. št. 0788310. 1951 

Sfrgar Rafael. Završe 21, p. Mislinja, 
roj. 13. X. 1926. osebno izkaznico, reg. št. 
23190, jadano v Slovenjem Gradcu.   1205 

Struna Fani, Ljubljana, Jernejeva 13, 
tóndikalno knjižico, izdano od >Strojpisa<r 
,v Ljubljani. 2038 

Suhar Franc, Maribor, To7.no. Miulav- 
ika 38, delovno knjižico St. 1007991. delov. 
St   7014, izdano v Mariboru 15. XI. 1949. 

1787 

Sulic Boža, Ljubljana, osebno izkaznico, 
reg. it. 12481/50, eer. št. F—0034791, So- 
dano v Ljubljani. 2279 

Sušak Antonija, upokojenca, Legen 82, 
osebno izkaznico, izdano v Slovenjem 
Gradcu, reg. št 28437, ser. st. 0361747. 

2112 

Suši Ivanka, Zabukovica 90, p. Griže 
pri Celju ,osebno izkaznico, izdano 1. 1951 
v Žalcu, in knjžico za kolo znamke >In- 
goc 1721 

Sebjančie Viljem, Ljubljana, indeks me- 
dicirake visoko Sole, izdan za šolstko leAo 
1951/52 v Ljubljani. 2037 

ŠegOTec Jožela, Podvelka 76 v Dravski 
dolini, osebno Izkaznico, r?g št. 24321, 
ser. št. 0161405, izdano v Mariboru 20- 
III.  1951. 1774 

Seruga Anton, Bakovci 65, p. M. Sobo- 
ta, osebno izkaznico, eer. št G—0064973. 
reg. st. 3263, izdano v M. Soboti.       1652 

Siako?i{ KrstiToje, VP 8982. Maribor, 
osebno izkaznico, reg. št. 8212, sor. št. 
006783, izdano v Titovem Užicu 24. IV. 
1951. 2073 

•3ka!ar Jože, Vrhnika, vojaško knjižico, 
izdane, 1. 1948 pri VP 58742, 1957 

Skedelj Jožica, Li'volđ 35, p. Kočevje, 
osebno izkaznico, reg. št. 63047/51, ser. 
at. F-OOS5357, izdano v Ljubljatni.     2253 

SkedI Iran, Zkto polje, barake »Projek 
ta«, Kranj, zdaj lesni manipulant VTP 
ekonomije v Hrastju, Kranj. roj. 4. V. 
1897. osebno iizkaznico, •••. št. 0186134, 
reg. št. 9824, izdano v Kranju, ter sindi- 
kalno in udarniško izkaznico. 1803 

Skolca Jože, Loke 252, Trbovlje, cevlj- 
pomočnik, roj. 3. I. 1906, oeebno izkazni- 
co, eer. St. F-1710864, reg. St. 3554, izdano 
v Trbovljah. 804 

Skrlj Anton, Ili'reka Bistrica, Komunal- 
no podjetje MLO, delovno knjiž/co št- 
12971S1, iîdano v Ilirski B;etrici.       1447 

Stem Jane» Huje 5, Kranj, delovno 
knjižico, št. 1933642, izdano v Kranju. 

2250 

štirn Vinko. Vodice 77, osebno izkaz- 
nico, reg  št. 2880, izdano v Kamniku. 

1890 

Stok Ljudmila, Medvode 11, osebno 
fckac.awso, eer. 6t. F-0128750, ireg. št. 
25446, izdano v Medvodah. 2216 

štramec Jože, Maribor, Trg svobode 3. 
delovno knjižico št. 1498,471, izdano v Ma- 
riboru  1. 1948. 1785 

SušterSič Marija, Vrhnika, Tržaška 28, 
osebno izkaznico, reg. št. 39802, ser SI. 
0147812, takmo na Vrhniki. 2192 

Tacer Alojzija, .Iceipdol na Pohorju, 
osebno izkaznico, reg. St. 23889, ser. št. 
0568547, izdano v Ribnici •• Pohorju. 

1770 
Tovornik Marija, Maribor, Koseškega 

21, osebno izkaznico, reg- št. 30753 ser. 
št. 0031449, izdano v Mariboru 25. I '1951. 

1773 

Tomljanovič Katica, Skolja Loka, oseb- 
no izkazneo št. 97361, sindikalno izkaz- 
nico, izdano v Ljubljani in izkaznico za 
zn:žano \ožnjo po železnici št. 471814, i7. 
dano za telo 1952 v Škof« Loki.       2221 

Tornar Barbara. Brezovica 31, Dol. Len- 
dava, osebno izkaznico, reg. St 22124, ser. 
St. G-024G434, izdano v Dol. Lendavi. 

1581 

Trbuc Leopold, Grabšincj 7. p. Videm 
ob Sčavnioi, svojo oeebno izkaznico at. 
15806 in osebno izkaznico št. 15805, iz- 
damo v Radgonr na ime Trbuc Jožefa. 

1051 
Urbane Pavel, Sostro 14, osebno iz- 

kaznico, ser. št. F.012896Ì reg. št. 593, 
izdano pni' OLO Ljubljana okoVca.      2190 

Urbanütü Anton. Ljubljana, Poljanska 
15, diplomsko «pričevalo izdano 1- 1944 
na državnem učiteljišču  v Ljubljani. 

1939 

Vajd Janko, Ljubljana, Poljanski nasip 
40, vojaško knjižico, izdano od vojaškega 
odseika v Ljubljani. 1899 

Valant Ciril, Podpeč' 14 pri Locali, oseb- 
no izkaznico, izdano v Poljčanaii.     2254 

ValenMï Mirko, Ljubljana, oeebno iz- 
kaznico, reg. št. 3788, ser. št. 035OO93. iz- 
dano v Ilirski Bistrici. 2117 

Vasiljerič Dimitrij. Maribor, Koroška 
53, osebno izkaznico, reg. St. 194, ser. št- 
0045205 izdano v K ni tovu pri Kumano- 
vem, Makedonija,  11. X.  1950. 1793 

Varpotif Marija, St. Rupert pri' Mokro- 
nogu, osebno izkaznico, reg. št. 3268, «er. 
St. 0507578, izdano v Trebnjem. 1990 

Veit Marija, Količevo 21, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 22334, eer. št 04G8244, iz- 
dano v KoliCevem. 2255 

Velkavrh Frančiška, Polhov gradeč 40, 
osebno fekazaico, eer. St. F—0133148, reg. 
št. 13151, tedano pri OLO Ljubljana oko- 
lica. 2122 

Vordonik Tilka. Maribor, Studenci, 
Pušnikova 5, delovno knjižico, izdano v 
Mariboru 1.  1951. 1783 

Verk Kadovan, uslužbenec OLO Poljča- 
ne, osebno izkaznico, ser. št. 0768068, reg. 
št. 32218, izdano 21. IV. W51 v Poljča- 
uäh; orožn: list re«, št. 344, izdan pod 
št. «94/52 dne 5. lì. 1952 v Poljčanah; 
izkaznico Zveze borcev rn planinsko iz- 
kazu co, obe izdani v PoljEanah; vojaSko 
knjižico serije PU-ÜÜ1 R St. 41, izdauo od 
VP 14S28/B v Somboni dne 11. VII. 194Ö. 
ter mladinsko izkaznico LMS, izdano v 
Poljèanah. 1538 

Vertot Ljudmila. Maribor, Pobrežje, 
Delaivsko naselje oeetxno .izkaznrco, reg- 
st. 11860, ser. št. 0006042. izdano v Mali- 
boni 18. XII. 1050. 1792 

Vesel Amalija, Kočevje 19S, roj. Ib96. 
osebno izkaznico, ser. št. 054932«, reg. št. 
3018, izdano v Kočevju. 1049 

Visenjak Maja, Ljubljana, osebno «izkaz- 
nico, reg. St. 98077/51, eer. št. F.01209S7, 
izdano v Ljubljani. 2189 

Vižintin Fani roj. Budal 21. VII, 1914, 
Ljubljana, Malgajeva 10, osebno izkaznico, 
eer. St. 0088395, reg. št. 60085 izdano v 
Ljubljani. 1959 

Vodenik Anton, p. Zagorje ob Savi, Do- 
lenja vas 26, roi. 10. V. 1919, osebno (iz- 
kaznico žt F-0734683, reg. št. 213TJ, iz- 
dano v Trbovljah 20. II. 1951. 1764 

Vodenik Katarin«, Maribor, Melje, 
Krempljev« 4, osebno izkaznico, reg. ät. 
25567, ser. št. 21295, izdano v Mariboru 
8. I. 1951. 2069 

Voli Malči, Črnomelj 187, osebno izkaz- 
nico, izdano v Črnomlju. 1936 

/alar ing. Stojali. Ljubljana, osebno 
izkaznico, eer. št. F.0O230OS, reg. žt. 
098/50, izdano v Ljubljani. 2278 

Zaplotuik Ljudmila, Ljubljana, Hotimî. 
rova 11, oeebno izkaznico, •••. St. F— 
0091238, reg. št. 68928/50, tódano v Ljub. 
ljani. 2258 

Zavrl Leopold, Z.doka, p. St. Rupert pri 
Mokronogu, osebn,> SzkJazniqo reg î-t. 
f(;94, öer. št, C508404, izdano v Tr-bn.vni. 

1989 
Žuljan Viktorija, Breg-Krasno, p. Do- 

brovo • Brdih, roj. 19. III. 1917 v Mes. 
6ini. osebno izkaznico, eer. št. 0290826, 
reg. št. 1759. •6• 

Žargar Janez, Šutna 40 pri Zabmici, vo- 
jaško knjižico, izdano od vojaškega od- 
eoka Kranj okolica. 1935 

Žanbf Anton, Trbovlje, Loko 51, osebno 
izkaznico, 6er, št. F—072065, reg. M. 9355. 
izdano v Trbovljah. 1542 

Žertiiš Ivan, Bizeljeka vas 13, p. Bizelj. 
sko, osebno izkaznico, ser. št. F-393721. 
reg. št. 15-151, 1er vojaško knjižico.   1932 

Žiigic Terezija, Sv. Križ pri Kostanjevi- 
ci, oeebno izkaznico, eer. St. 0404478, reg 
St. 26168, izdano v Krškem. 4 

•*& lU&£äi M •• Đtektol la «••••• wedaifc; ait ßaetko MftÔaik, •* ••• >Ipaeta ••••$ s Ljubljani 



St.. 8 •^ 11. •. .1952 URADNI, LIST Sitan 37 

dopusta na obrazcu K—15, člani njihovih družin pa 
prejmejo legitimacijo P—31. Invalidi, ki niso" zaposleni, 
nimajo pravice do te ugodnosti. 

3. Otroci delavcev in uslužbencev uživajo ugod- 
nost pri vožnji kot družinski člani, če izpolnjujejo po- 
goje po navodilu. Na to ugodnost ne vpliva tarifska 
ugodnost, ki jo uživajo na podlagi dijaških objav za 
povratek oz. prihod v šolo. Glede na to lahko otroci 
delavcev in uslužbencev, ki redno obiskujejo šolo, upo- 
rabljajo obe ugodnosti, ker velja tarifska ugodnost 
samo za določen čas in na določenih relacijah, 50 % 
ugodnost pri vožnji pa se daje vsem družinskim članom 
za zas-ebna potovanja kakor tudi za odhod na letni 
dopust. 

4. Honorarni i uslužbenci in delavci — tuji držav- 
ljani uživajo ugodnost pri vožnji ž enakimi pogoji ka- 
kor naši državljani, morajo pa bili tudi še člani sindi- 
katov. 

5. Legitimacije za ugodnostno vožnjo za otroke 
mora naročati tisti roditelj, ki prejema doklado za 
otroke. Če otroci zaradi česarkoli ne uživajo otroške 
doklade, tedaj bodo dobivali legitimacije,po očetu; če 
pa oče ni v delovnem razmerju, pa po materi. 

6. Po navodilu se legitimacije overjajo vsakih 6 
mesecev, izgubljene legitimacije pa se ne razglašajo za 
neveljavne. Po analogiji- tega predpisa ni treba pri 
prenehanju delovnega razmerja delavcem in uslužben- 
cem odvzemati legitimacij. 

7. Po pravilniku o režijski vožnji in prevozu na 
jugoslovanskih železnicah so priznane ugodnosti pri 
vožnji železničarjem samo na železnicah in ladjah reč- 
nega prometa. Druge ugodnosti 'na vožnji z ladjami 
pomorskega prometa in v cestnem prometu pri izrabi 
letnega dopusta, v tem pravilniku niso obsežene, če-i 
prav je 50% znižanje priznano vsem uslužbencem in. 
delavcem'ter upokojencem; iz tega izvira, da imajo 
do njega pravico tudi železniški delavci in upokojenci. 
Glede na to se tudi aktivnim železniškim uslužbencem 
in delavcem 1er železniškim upokojencem in njihovim 
družinskim članom lahko izdajajo legitimacije za 50% 
znižano vožnjo P—30 oz. P—31, toda tako, da ee v 
njih dosledno razveljavijo rubrike za potovanje za 50% 
ugodnostno vožnjo na Železnici in na ladjah rečnega 
prometa. 

8. Državljani FXRJ, ki so zaposleni pri tujih dip- 
lomatskih predstavništvih ali tujih misijah oz. tvrdkah, 
lahko dobijo ugodnost za izrabo letnega dopusta na 
obrazcu K—15, če izpolnjujejo pogoje ß navodilu in 
so članic sindikata. Ugodhostni izkaz naroča zanje njihov 
sindikat 

9. Uslužbencem oz. delavcem naših predstavništev 
v inozemstvu, ki nimajo-osebne izkaznice, se bodo 
legitimacije izdajale na zahtevo ministrstva za zunanje 
zadeve FLRJ. V legitimacijo se bo namesto številke 
osebne izkaznice vpisala .številka potnega lista ali 
katerekoli druge listine. 

10. Legitimacija za ugodnostno vožnjo delavcem in 
uslužbencem ppdjetja, ki imajo poslovalnice zunaj svo- 

podjetje •••• IIHI'UClll jugiiiuinvvjc i-• vac a.vujc uaciJjt- 
Nne glede na to, kje je njihovo delovno mesto,, ter 
zahtevo dostaviti pristojni direkciji za železnice. 

11. Otroci delavcev, uslužbencev in upokojencev 
izgubijo, ce sklenejo zakonsko zvezo, pravico do ugod- 
nosti pri vožnji, ki 6o jo uživali kot družinski člani. 

12. V okladu s 7. točko razlage, ki jo je izdal 
svet za zveze in promet v spisu 380/52 z dne 5. II. i ]., 
dobijo delavci in uslužbenci, ki prestopijo iz podjetja 
v>podjetje, kakor tudi fisti, ki po odsluženju vojaškega 
roka v JLA znova stopijo v delovno razmerje, ugod- 
nost pri vožnji tedaj, kadar se jim prizna pravica do 
letnega dopusta, kar pomeni, da se takim osebam lah- 
ko izdajajo legitimacije za 50%  ugodnostno vožnjo. 

13. Slušatelji partijskih in višjih partijskih sol pri 
CK v republikah in CK KP J, ki imajo dosežen predpi- 
sani delovni staž 11 mesecev (računajoč vanj tudi čas, 
prebit v tej šoli, dobijo ugodnost pri vožnji zase in 
za člane svoje družine po 1. točki navoiJil. Legitimacije 
naroča zanje in za družinske člane tieta ustanova, ki. 
jim izplačuje prejemke. 

14» Zaposleni upokojenci imajo pravico samo do 
ene ugodnosti pri vožnji, naj si bo na podlagi, ki jo 
uživajo kot upokojenci ali kot zaposleni. Zaradi boljfe 
évidence naj osebni upokojenci praviloma uporabljajo 
ugodnost pri vožnji kot upokojenci, družinski, upoko- 
jenci, ki so še v delovnem razmerju, pa imajo pravico, . 
izbirati tisto ugodnost, ki je zanje ugodnejša. 

15. Pri potovanju s 50% ugodnostno vozovnico je , 
dovoljena enkratna prekinitev potovanja v roku ve- 
ljavnosti kupljenega prevoznega izkaza, prekinitev je 
treba dati potrditi na postaji. 

Tri potovanju na letni dopust je prekinitev poto- 
vanja dovoljena: 

a) pri kupljenem direktnem prevoznem izkazu 
neomejeno, kolikor Časa velja prevozni izkaz, ob ©vi- 
•denci na posebnem listu papirja.   ,, >   ' - 

' b) s prevoznim izkazom, ki je kupljen samo za del 
relacije, se lahko potovanje prekine enkrat v roku 
veljavnosti prevoznega izkaza. 

St. 99/S—XI—52 
Ljubljana, dne 5. marca 1952. 

Načelnik občega oddelkat, 
Iran ToporiŠ 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
št. 9 z dne 20. februarja 1952: 

77. Uredba o dopolnitvi uredbe o plaćah osebja v trgovini 
na drobno. 

78. Uredba o začasni tarifi davka od prometa. 

"9. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o fakturi.N 
ranju transportnih in drugih storitev v -mednarodnem 
prometu. ' • 

80. Odredba   o   vodstvu   Centralnega   kataloga   uvoženih 
knjig in časopisov. 

St. Navodilo za izvajanje odredbe o fakturiranju transport- 
nih in drugih storitev v mednarodnem prometu. 

82. Navodilo o-načinu določanja stroškov trgovinskih pod- 
jetij in o plačah osebja, zaposlenega v teh podjetjih. 

83. Navodilo.o odobravanju kratkoročnih kreditov gradbV 
nim podjetjem pri Narodni banki FLRJ. • ' • -    • 

/ 



Stran .33 URADNI UST St. 8 — 11'. •. 1962 

84. Navodilo o razpošiljanju časopisov in priložnostnih 
spisov. 

85. Odločba o statistični poročevalsk službi o volitvah de- 
lavskih svetov v gospodarskih podjetjih. 

86. Odločba o drugi dopolnitvi odločbe o določanju matičnih 
strok in državnih organov za posamezne stroke delav- 
cev. 

81. Odločba o obveznem pošiljanju in načinu zbiranja letnih 
in mesečnih poročil v industrijskih podjetjih. 

88. Odločba o obveznosti gradbenih delavnosti na investi- 
cijskih objektih. 

89. Odločba o razdelitvi deviz, ki so jih pridobili mestni in 
okrajni ljudski odbori z izvozom lokalnih industrijskih 
in obrtnih proizvodov. 

90.t0dločba o razdelitvi deviz, pridobljenih z izvozom. 
91. Navodilo o razdelitvi deviz, pridobljenih z izvozom. 
92. Odločba o preskrbi s kurivom. 
93. Navodilo o regresu razlik v cenah za kurivo za potrebe 

<>.    prebivalstva. 
94." Pojasnilo o določitvi volilne pravice za volitve delav- 

skih svetov v gospodarskih podjetjih. 
93. Odločba o novih začasnih jugoslovanskih standardih. 

Št. 10 z dne 5. marca Ì952: 
96.- Uredba o temeljih poslovanja gospodarskih podjetij. 
97. Odločba o ustanovitvi Zavoda za fotogrametrijo. 
93. Pravilnik o strokovni.izobrazbi osebja trgovinske in- 

špekcije. 
99. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o premijskih dodat- 

kih za uslužbence civilnega letalskega prometa. 
d00. Pravilnik-o finansiranju fizkulturnih organizacij. 
101. Odredba o skrajšanem rednem delovnem času pri ne- 

katerih delih v kovinarski panogi. 
102. Navodilo k uredbi ó temeljih poslovanja gospodarskih 

podjetij. 
103. Navodilo o povračilu (regresu) razlik pri prevoznih 

stroških za kmetijske pridelke. 

104. Navodilo o določanju stroškov trgovskih podjetij za 
promet z žitom in moko na debelo in o plačevanju 
osebja, ki je zaposleno v teh podjetjih. 

105. Odločba o cenah za uvožene surovine, polizdelke h» 
izdelke. 

10G. Odločba o spremembah in dopolnitvah temeljnega raz. 
poreda kontov (kontnega plana) za trgovino. 

107. Odločba o rednih poštnih frankoviiih znamkah za 2 di. 
narja in za 8 dinarjev. 

Št. 11 z dne 7. marca 1952: 

108. Uredba o delitvi plačnega fonda in o zaslužkih deiav. 
cev in uslužbencev gospodarskih podjetjih. 

109. Uredba o prepovedi zaposlitve žena in mladine pri do- 
- ločenih delih. 

110. Uredba o ukinitvi uredbe o pospeševanju zadružne 
živinoreje. 

111. Uredba o ukinitvi obveznega odkupa riža. 

112. Odredba o ukinitvi odredbe o ureditvi klanja živine. 

113. Odločba o ustanovitvi Direkcije za gradnjo železnic. 

114. Odločba o znižanih prodajnih cenah za industrijske 
proizvode, namenjene za kmetijsko proizvodnjo in 
ribištvo. • 

115. Odločba o ustanovitvi Odbora za kinematografijo. 

11G. Odločba o ustanovitvi Odbora za radiodifuzijo. 

117. Odločba o ustanovitvi Odbora za fizkulturo. 

118. Navodilo o izvajanju odločbe o znižanih prodajnih' oe* 
nah za industrijske proizvode, namenjene za kmetijsko 
proizvodnjo in ribištvo.   ' " ' 

119. Navodilo o načinu delitve trgovinskih stroškov ter o 
ustanovitvi in razdelitvi fonda plač podjetij, ki êe 
ukvarjajo z izvozon^in uvozom. 

120. Navodilo o razprodaji blaga v trgovskih podjetjih m 
drobno. '     < 

Izdaja »Uradni lief LRS<. —• Direktor in odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik' _ tieka tiekama >Toneta ,Tomiiča< — vai "v 
. Ljubljani. — Naročnina:-letno 540 din.—• "" "    ""      "   "     '-«•-•        - « •• •     •    •     -   -   -. 
poiU S dia ye2..-»-.UrwiaiJtva ••. uprava: 
Ljubljani. — Naročnina: letno 540 din. — Posamezna številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din ve$, po    • 

va: Ljubljana, Gajeva ulica 5, postai pr«dal,336. — Telefon uprave:- S&-79. » C*koral 
' foR,iTi. Arn .ernenn • -- ,'••••• •-••, 
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URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Vobf^itv„ 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 27. marca 1952 Številka 9 
VSEBINA 

82. Uredba o odpravi Glavne direkcije z« avtomobilske delav-, 
nice pni Minfelrelvu za lokalni promet LRS. 

83. Uredba o odpravi Glavne direkcije za cestni promet pri 
Ministrstvu za lokalni promet LRS. 

84. Odločba o postavitvi komiet'u'e vlade LRS ze izdajanje odločb 
o nazivih in plačah uslužbencev držovnih ustanov. 

••. Odločba.o določitvi meetnib. in okrajnih ljudskih odborov, 
za katere velja odločba o delitvi deviz, ki jih dosežejo • je. 
vozom blaga lokalne industrijske in obrtne produkcije. 

36. Odločba v delni spremembi odločbe o lovopustu.. 
— Popravek odločbe o zavarovanju vrtnega parka ob vili 'h 

48 v Komnu. 
K. 

Vlada Ljudske republike Slovenije 
32. 

Na podlagi drugega odstavka 78. Člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS po predlogu predsednika Sveta vlade 
LRS za gradbene in komunalne zadeve 

uredbo 
o odpravi Glavne direkcije za avtodelavnice p* Mini-, 

stretvu m lokalni promet LBS 

1. Člen 
Glavna direkcija za avtodelavnice pri Ministrstvu 

za lokalni promet LRS, ki je bila ustanovljena z uredbo 
vlade LRS z dne 23. VI.. 1948,(Uradni list LRS, št., 
28-166/48), se odpravil kot samostojna ustanova. Njena ; 
opravila prevzame Glavna uprava za promet vlade LRS. 

' •••  '"'•' •'"'•••"      •      ' 2. člen'''   - , • ' •    "   '   N; 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Št. II 330/1—52 
Ljubijo ]•, dne 18. marca 1952. 

Predsednik Sveta vlade LRS Predsednik 
za gradbene in komunalne zadeve:        vlade LRS:       ; 

Janez Vipotnik 1. r. Miha Marinko 1. r.: 

,     33. 

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS po predlogu predsednika Sveta vlade 
LRS 2a gradbene in komunalne zadeve 

.uredbo 
p odpravi Glavne direkcije za cestni promet pri 

.Ministrstvu za lokalni promet LRS 

. .   .     i .     !.. èie-ri    '    ;" '• 

'     Glavna direkcija za cestni promet pri Ministrstvu, 
•za lokalni promet LRS, ki je bila ustanovljena z uredbo 
vlade LRS z dne 8. VIL I960 (Uradni list LRS, št. 
22-119/50), se odpravi kot samostojna ustanova.'Njena 
opravila prevzame Glavna uprava za promet vlade LRS. 

2. Člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc. ., .'• 
Št. II331/1—52 t V 
Ljubljana, dne 18. marca 1952.   , 

Predsednik Sveta vlade LRS 
za gradbene in komunalne zadeve: 

Janez Vipotnik 1. r. 

4 Predsednik 
vlade LRS: •• 

Miba Marinko 1. r. 

34. 

Na podlagi 42. člena temeljne uredbe o nazivih in 
plačah uslužbencev državnih organov izdaia vlada LRS 
tole 

odločbo: 
'  1. Postavi "se komisija vlade LRS za izdajanje od- 

ločb, ki spadajo y izključno pristojnost komisije vlade 
PQ predpisih o nazivih in plačah uslužbencev državnih 
organov. . . ... 

' '    2. Za predsednika komisije se imenuje:    - 
dr. Marijan B r e e e 1 j, podpredsednik vlade LRS 

in predsednik Sveta vlade LRS za zakonodajo in' iz- 
gradnjo ljudske oblasti; ' •''*"' 

za člane: 
Boris Kocijančič, generalni sekretar  vlade 

Franc Popit, namestnik predsednika ! Sveta 
vlade LRS za industrijo,     , , .".'--. 

Emil  Les jak, pomočnik ministra, za finance, 
Fedor Kovačič, sekretar odbora,za socialno 

zavarovanje Sveta' vlade LRS za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko,:   '--, , 

x Mirko Z1 a tn a r, sekretar za personalno službo 
vlade LRS,    • '    * ''""-'-'••. 

France P o t i s e k, predsednik Republiškega od- 
bora sindikata uslužbencev državnih ustanov za Slo- 
venijo;    i ' .     •' ......'.• 

za tajnika: 
' , Bojan Krištof," pomočnik sekretarja za perso- 

nalno službo vlade LRS.    , 
3. Ta odločba velja takoj. ' 

t,      Št. S—278/1—52   .....-• 
. Ljubljana, dne 27. marca 1952. 

i •- Predsednik vlade LRS: 
-   *         ••• Marinko 1. r.     i 
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Ministrstva in sveti vlade LRS 

Na podlagi 1. člena odločbe o delitvi deviz, ki jih 
dosežejo mestni in okrajni ljudski odbori z izvozom 
blaga lokalne industrijske in, obrtne produkcije 
(Uradni list FLRJ, št. 9/52) izdajam 

odločbo 
o določitvi mestnih, in okrajnih' ljudskih odborov, za 
katere velja odločba o delitvi deviz, ki jih dosežejo 

mestni in okrajni ljudski odbori z izvozom blaga 
lokalne industrijske ali obrtne produkcije 

1. Pravico do 60 % deviz, doseženih z izvozom bla- 
ga lokalne industrijske in obrtne produkcije, imajo po 
omenjeni zvezni .odločbi o delitvi deviz vsi mestni in 
okrajni ljudski odbori na ozemlju Ljudske republike 
Slovenije. 

2. Mestni in okrajni ljudski odbori morajo dati 
najmanj 40°/o deviz, ki jih prejmejo po 1. točki te 
odločbe, na razpolago proizvajalcem izvoženega blaga 
za napredek njihove produkcije. 

Privatnim proizvajalcem izvoženega blaga določijo 
mestni in okrajni ljudski odbori odstotek deviz, ki se 
jim da na razpolago, individualno glede na njihove 
potrebe po uvoznem neprodukcijskem materialu za iz- 
vozne produkte. 

3. Ta odločba velja od 15. lebruarja 1952. 
Št. 207/1—52 

••:    Ljubljana, dne 22. marca 1952. 
Podpredsednik vlade LRS 

in   predsednik   Goepodarskega 
sveta VLRS: 

Ivan Maček 1. r. 

36. 

Na podlagi 28. člena zakona o lovu (Uradni list 
LRS, st. 16—91/49) in 3, odstavka 1. točke VI. dela 
Odloka o reorganizaciji.vlade Ljudske republike Slo- 
venije (Uradni list LRS, št. 15—75/51) izdajam 

odločbo 
o delni spremembi odločbe o lovopustu 

1. Odločba o lovopustu (Uradni list LRS, št. 26— 
158/50) se delno spremeni takole: 

srnjad: srnjak od 16. decembra do 15. maja; 
srna in mladiči od 16. decembra do 30. septembra, 
kljunači: od 16. aprila do 31. julija, 
golobi: od 1. januarja do 15. julija. 
2. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
Št. III — 300/1—52. 

-    Ljubljana, dne 5. februarja 1952. 
Minister-predsednik 

Sveta vlade LRS za kmetijstvo 
in gozdarstvo: 

Viktor Avbelj L r. 

Popravek 
V odločbi o zavarovanju vrtnega parka ob vili 

hišna št. 48 v Komnu (Uradni list LRS, št. 40—186/51) 
je treba popraviti tiskovno napako v 8. točki, kjer je 
napačno citiran 10. člen namesto 18. člena splošnega 
zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih 
redkosti. Pravilno se besedilo 8. točke glasi: 

>8. Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu 
splošnega zakona o varstvu kulturnih spomenikov in 
naravnih redkosti z dne 4. oktobra 1946 (Uradni list 
FLRJ, št. 81—576/46).«: 

Št. II 1018/3 
Ljubljana, dne 20. marca 1952. 

Iz Sveta za zakonodajo in izgradnjo 
ljudske oblasti 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

Št 12 z dne 12. marca 1952: 

121. Obvezna razlaga IGO. člena temeljnega zakona o pre- 
,   krških. 

122. Obvezna razlaga prvega odstavka 21. Člena zakona 
o inšpekciji dela. 

123. Uredba o gradbenem projektiranju. 
124. Uredba o gradbeni inšpekciji. 
125. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za 

izvajanje zakona o vojaški obveznosti državljanov 
FLRJ. 

126. Navodilo o regresih (povračilih), ki so dovoljeni v go- 
spodarstvu,   • 

127. Navodilo o obvezni kalkulaciji in obračunu-.stroškov 
v eksploataciji avtomobilov, cestne železnice, trolej- 
busov in vprežnih vozil. 

128. Odločba o zbiranju listin za dokaz delovne dobe in o 
ustanovitvi in sestavi komisijo za ugotovitev delovne 
dobe. 

129. Odločba o dopolnitvi tarif za prevoz blaga v železni- 
škem in rečnem prometu. • 

Št. 13 z dne 19. marca 1952: 

130. Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije k V. rednemu zasedanju. 

181. Pravilnik o premijskem dodatku za nočno delo usluž- 
bencev zvezne uprave in' republiških uprav za hidro- 
meteorološko službo. 

182- Odredba o1 kreditiranju, prevzemu nekurantnega blaga 
in o povračilih splošnih kmetijskih zadmg in podjetij 
okrajnih zvez kmetijskih zadrug. 

183. Navodilo o obračunavanju negativnih in ^pozitivnih 
razlik, ki so nastale zaradi spremembe paritete dinarja. 

134. Navodilo o obračunavanju in vplačevanju razlik med 
nabavnimi in obračunskimi cenami za uvožene suro- 
vine, polizdelke in izdelke. 

185. Navodilo o obvezni kalkulaciji in obračunu produk- 
cijskih stroškov' v gradbeništvu. 

Popravek navodila k odločbi o znižanih prodajnih cenah za 
industrijske produkte, ki so namenjeni za kmetijsko 
produkcijo in ribištvo. 

Izdaja »Uradni liei LRS«. — Direktor Jn odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik — tieka tiskarna >Toneta Tomšiča< — vsi v 
Ljubljani. — Naročnina: letno 540 din. — Posamezna številka: 8 din* do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din veS, po 
poîti 8 dia ve& -» Uredniltvo in uprava: Ljubljana, Gajeva ulica 5, postni predal 336. — Telefon uprave: 55-79. — Čekovni' 
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Letnik IX Priloga k 9. kosu z dne 27. marca 1952. Št. 9 

Razglasi in objave 
V začetku maja bo izšel 
Register pravnih predpisov za leto 1951. Ker bo ifeklada omejena, 

naj se interesenti čimprej priglasijo na naslov uprave >Uradnega- lista 
LRS«, Ljubljana, Gajeva ulica 6, poštni predal 336. 

V izdaji vlade LRS in v naši založbi je pravkar izšel 
PREDLOG DRUŽBENEGA PLANA LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

za leto 1952 (za diskusijo) 
V prvem delu vsebuje brošura: družbeni bruto produkt, narodni do- 

hodek in njegovo temeljno razdelitev. V drugem delu »Temeljni proporci« 
je poglavje o obvezni najmanjši meri izrabe produkcijske zmogljivosti, o 
9kladu za place in povprečni stopnji akumulacije in družbenih skladov, 
dalje poglavje o temeljni investicijski graditvi in o povprečni stopnji 
družbnega prispevka in davka od akumulacije in družbenih îoniov dr- 
žavnega sektorja. Dodana je, dokumentacija k merskim enotam za izkazo- 
vanje produkcijske zmogljivosti, na kraju pa so pojasnila k predlogu druž- 
benega plana. Strani 40, cena 30.— din. ' 

Naročnike in druge interesente opozarjamo še na knjižici: 
Zakon o izvršitvi kazni. V knjižici je v 145 členih nanizana poleg 

splošnih določb vrsta poglavij o izvršitvi smrtne kazni, o izvrševanju kazni 
strogega zapora in zapora, o varstvenem domu za obsojene porodnice, o 
pogojnem odpustu in odpustu obsojencev iz kazenskih poboljševalnih 
zavodov, ó izvršitvi drugih vrst kazni, dalje poglavje o oddaji v zavod za 
varstvo in zdravljenje itd. Cena 65.— din. v 

Tarifa za nagrade odvetnikov, s pravilnikom. Cena 35.— din. 
Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Razglasi ministrstev 
Org St. 46/47-289    ' 2314 

Prvi oklic 
i 

Sestavljen je osnutek nove zemljiške 
knjige za katastrsko ••••• Žužemberk v 
eodhern okraju Novo meato in se doloSi 

1. april 1952 
kot dam, od katerega dalje je treba po- 
stopati e tem osnutkom kakor z zemljiško 
knjigo. 

>• Od navedenega dne dalje je samo z 
vpisom v novoosnovano zemljiško knjigo 
mogoče doseči učinke zemljiScoiknjižnege 
vpisa glede zemlipC, vpisarkb v tej zem- 
lj'iSki knjigi. 

II 
Obenem ee z dnem 1. aprila 1952 uvaja 

pontopek za popravljanje navedene novo- 
osnovane zemljiške knjige. Zato ee poai. 
vajo, naj priglasijo svoje zahteve najkas- 
neje     do vštetega 1. junija 1952 

a) vai tisti. k£ zahtevajo na ipodlagfc pra- 
vice, pridobljene pred 1. aprilom 1952, da 
bi ee epranenffl vpisi, ki jih obsega novo- 
osnovan^ zemljiška knjiga in ki se tičejo 
lastoinekïïh alt posestnih razmerij, pa naj- 
si ee izvede ta sprememba z odpfeom. 
pripisom ali e prenosom ali1 e popravo oz- 
načbe zemljiižč ale  s sestavo  zemljiško- 

(knjižnih teles ali kakorkoOä drugače; 
b) vsi tiisti, ki so pridobili če pred L 

aprilom 1962 . na zemljiš&h. vpisanih y 
novoomovanii zemljiški knjigi ali na nji- 
hovih delih zastavne, služnostne ali druge 
pravice, prikladne za kajitoi vpis, kol« 

kor- bi bilo te pravice treba vpaeati kot 
stara bremena, pa še meo vpisane ali nwo 
vpisane tako, kakor je treba. 

V priglasitvah pod b) je treba na. 
taačno navesti pravtTco to vratni red, ki fe 
zanjo zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne 
vložke, v katerih se naj dzvtrši vpis. Nave. 
eti jo treba tudi, na kaj se opira priglaSe. 
na pravica in na kaj zahtevani vrstni red. 

Priglasitvam pod a) to b) je treba pri. 
lo2"(ti izvirnik'in prepte listine, iz katere 
izhaja dotična pravica oziroma dejstvo in 
sicer v primerih, kjer so pravice ali dej. 
stva nastala po 20. juniju 1946, brezpo- 
gojno, v primerih, kjer fo nastala pred 
tem dnem, pa kolikor ima tako listino 
stranka ali njen zastopnik.     • 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne •. 
prenuinja to, dia je pravica, ki jo je treba 
priglasi morda nazyMna iz kakšne listi- 
ne, ki je. Že pri1 sodišču, alfi iz kakšnega 
sodnega sklepa jiitd. Pač pa so od prigla. 
sitvene dolžnosti izvzete: 

1. pravice in dejstva, za katera so ali 
bodo do vštetega 31. marca 1952 upravi, 
čenoi vloZili prošnje ali prffelaeitve v srni. 
slu 1. ali 2. točke razglas« Ministrstva za 
pravosodje z dne 12. junija 1946 (Uradna 
list LRS, SL 169/44 z dine 26. junija 1946); 

2. pravice, Ibi se ne opirajo na pogodbo 
(n: pr. pravice, pridobljene zaradi agrarne 
reforme, zaplembe in podobno), ker bodo 
te pravice itak uradoma priglašene. 

Kdor zamudi spredaj dani rok 1. junija 
1952, izgubi pravico uveljavljati priglasi- 
tvi zavezane zahtevke do_ tretjih oseb, kii 
etil prčldobiijo knjižne pravice v dobri veri 
na podlag} vpr'isov, obetojeoih v novoosno. 
vani zemljiäki knjig*, kolikor te ' vpisi 
niso iepodibijaoi. 

1• 
Zoper vpise obremenilnih pravic (za- 

stavne, elužnoatne dtd. pravice), ki bodo v 
novoosnovani zemljiški knjigi, obstojali na 
a'an 1. aprila 1952. naj vai tisti, ki mislijo 
da so z. obstojem kakšnega teh vpisov aÜ 
z njegovom -Vrstnim redom oškodovani ? 
6vojih pravicah. 

vložijo ugovore do vštetega 
1. junija 1952, 

ker zadobšjo sicer ti vpisi učinek zemlji. 
škoknjižnih  vpisov. 

IV 
Novoosnovana zemljiška knjiga je vsa. 

komur na razpolago za vpogled med red. 
nimi uradnima urami pri okrajnem sodi- 
šču v Novem mestu. Pri tem sodišču fe 
tudi vlagajo morebitne priglasitve in ugo. 
vori po pričujočem oklicu in sicer pt'sme. 
no ali ustno na zapisnik. 

Proti zamudi rokov za priglasitve in 
ugovore ni dopustna vpostavitev v prej. 
nji stan in se ti roki ne smejo podaljšati 
za posamezne stranke. 

Ministrstvo za pravosodje LRS 
Ljubljana, dne 8. marca 1952. 

•¥•   . 
&i 111-112^52—4 1950 

Objava 
Z, odločbo ministra za pravosodje LRS 

z dne 23. II. 1952, it. 111-112/52—2, je • 
postavljen za stalnega modnega .tolmača 
Rod oš e k Franjo, pravnik, Maribor, 
Ulica kneza Koclja 2, za nemški jezik za , 
območje okrožnega sodišča v Mariboru. 

Ta odločba se objavlja po 5. členu ured- 
be v stalnih tolmaSh z dne 16. II. 1949 
(Uradni Ust LRS, .št. 7/49). 

•Ministrstvo za pravosodje LRS 
Ljubljana, dne 25. februarja 1952. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri   vsaki   registraciji   je   sedež  podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali izbrisa pa  r datuma 

Vpisi 
475. 

Besedilo: Kmetijsko posestvo, Žovnek. . 
Poslovni predmet: Kmetijstvo, živino. 

reja ter vse zadeve, kj so s tem v zvezi. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje okoli. 

ca. odločba št. 1218/1 z dne 13. IV. 1949; 
za podjetje republiškega pomena je bito 
razglašeno z ukazom Prezidiija Ljudske 
ffeupščine LRS, U št. 210 z dne 18. IX. 
1950.     k-   • 

Upravno gospodarski voditelj je Glavna 
direkcija za gostinstvo LRS. 

Za podjetje podpteujeta: 
Strašek Ivan, ravnatelj, samostojno v 

obsegu zafc. pooblastil in pravH podjetja; 
Svert Franjo, glavni računovodja, sopod-' 
pieu je listine po 47. Členu fipk zakona o 
drž. gosp. podjetjih. •—-' 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 1. marca 1952. 
St. 243 114—1952 2133 
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476. . 
Besedilo: Kavarna in slaščičarna >Vol- 

gac  (Ljubljana, Cankarjeva  6). 
Poslovni predmet: Vea dela s področja 

goötm kega obrata, kavarne • slaščičar. 
ne. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana, 
odločba Preds št. 63.51 z dne 17. XI. 1952. 

Operativni upravni voditelj:.MLO Ljub- 
Ijana poverj. za trgovino in gostinstvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Gregorčič Josip, v. d. direktor, Jarnjak 

Marjan, direktorjev namestnik, • Gaspari 
Marjan, računovodja. 
MLO Ljubljana. poverjeništvo za finance 

dne 29. februarja 1952. 
Fin št. 820—52 2096 

• 
477. 

Besedico: Tiskarna >Ljudske pravice« 
(Ljubljana, Kopitarjeva 6). 

Poslovni predmet: Izdelovanje grafičnih, 
izdelkov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
diteli podjetja: CK KPS v Ljubljani. 

Za podjetje podpisujejo; 
Ilovar ViOrfor, direktor, Čeč Bruno, teh. 

učeni direktor, in Abe MalčL glavni raču- 
novodja.- 

Fin št. 262—52 2194 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Merkur« 2 
'(Ljubljana, Resljeva   1). 

Poslovni predmet: Trgovina na debelo 
in na drobno z galanterijskim blagom in 
modnrm blagom, konfekcijo, pl-arnlSkimi 
potrebščinami in risarskimi izdelki, 
vStevši uvoz ter popravljanje dežnffeov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana, 
odločba Prede it. 88 z dne 20. XII. 1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ljub. 
> ljana, poverjeništvo za trg. in gostfnetivo. 

/. Poslovalnice eo: Pred Škofijo 19, Čopa. 
va 20, Stritarjeva 6, Frančiškanska 5, 
Celovška 56, Gospo^veteka 1. FranSškan. 
eka 4, Poljanska 1, Stari trg 14, Stritarje- 
va 6, Miklošičeva 18, Cankarjeva 8, Lin. 
garjeva uto, skladišče, Pred Škofijo 19, 
popravljalna'ca. dežnikov, Karlovška 30, 
Florijaneka 14 in prodajalna galanterije 
blok III. — Litostroj. 

Za podjetje (podpihujejo:       v. 
Pirnat Ciril, direktor. Pevc Gojmir, 

glavni računovodja. Habe Otmar, šef ko- 
merciale, Japelj Albin, nižji knjigovodja. 

'    Fin St. 845—52 2195 

Besedilo: »Slovenijasport« (Ljubljana, 
lyrôeva 18). 

Poslovni predmet: Nabava in prodaja 
športnega orodja in fizkulturnih rekvizi. 
tov ter nadomestnih delov za športno 
orodje. 

Poslovalniice so: »Sloveniijasport« v Ma- 
riboru, Celju, na Jesenicah, v Novem me- 
efcu, v Solkanu in pœlovalnîca »Istra- 
eport« v Kopru. 

Ustanovitelj podjetja: FZS, odločba St.- 

2882 z dne 27. XII. 1950. 
Operativni upravni voditelj: .Uprava 

podjetij pm FZS, Ljubljana. '' 
Za podjetje podpisujejo: 
Bajcer Ignac, direktor. Zaje Danilo, 

glavni računovodja, Terček Janko, načelnik 
komercialnega oddelka, in Blaiič Anton, 
kalkulant. 

Fûn .St. 846-52 2193 
MLO Ljubljana, poverjeništvo Za finance 

doe 3. marca 1952. 

*/8. 
Besedilo: »Kolarska delavnica »MLO 

Laško (št. 12). 
Poslovni predmet: Izdelava vseh kolar- 

skih del. 
Ustanovitelj im operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: MLO Laško, odločba št 
169/52 z dno 5. III. 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Zdovc Janko, upravnik, samostojno, po 

zotkons'tüh   pooblastilih. 
0L0 Celje okolica, poverj. za finance 

dne 10. marca 1952. 
St. 771/1952 2452 

* 
479. 

Besedilo: Slikarsko in pleskarsko pod- 
jetje MLO Črnomelj. 

Poslovni predmet: Sobosl.karska in ple- 
'tkarska dela po naročilu. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Črnomelj. 

Za podjetje podpisuje: 
Adleaič Jože, upravnik. 

OLO  Črnomelj, poverjeništvo za finance 
dne 29. februarja 1952. 

St. 390/3 ,      2057 

• 
480,   . 

Besedilo: Krajevna mizarska delavnica, 
Bukovica (Vočja draga). 

Poslovni! predmet: Stavbeno mr.izaratvo. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Bukovica, odločba št 
90/52 z dne.3. III. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Arčon Slavko, upravnik, ValenčiČ Da- 

nica, računovodja, in Nardin Peter, obra- 
tovodja. 

0L0 Gorica, poverjeništvo za finance 
dne 6. marca 1952. 

St. 1000/11-52 237S 

• 
4SI,. 
-> Beedlio: Trgovsko podjetje, Golnik. 

Poslovna predmet: Nakup in prodaja 
industrijskega in prehranbemega blaga za 
potrebe gospodinjstva. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Gorice, odločba št 
320 z dne 23. X. 1951. 

Za podjetje podpisujeta:      , 
Jerala Stane, upravnik, in Oižmao -Sta- 

nislava, knjigovodja, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil in pravil podjetja. 

Št II-1109/2-51        -.   398 
Besedilo: Podjetje xa tehnično oskrbo 

strojev KDZ, Sklada za mehanizacijo in 
investicijsko graditev zadružnega kmetij, 
stva, Škofja Loka. 

Poslovni predmet: Uvajanje mehanizam 
cije v KDZ, vzgoja kadra za pravilno upo- 
rabo in vzdrževanje krnetij=3rih strojev; 
tehnočna oskrba krnetijskih strojev ter po- 
moč KDZ pri pravilni nabavi materiala, 
pogonskega goriva to maziva za mehani- 
zacijo. 

. Ustanovitelj podjetja: Zadružni svet 
Sklada za mehanizacijo an investicij-ko 
graditev zadružnega kmetijstva. 

Operativni upravni voditelj: Sklad za 
mehanizacijo KDZ, Kranj. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bricelj Avgust, upravnik, Carman Lo- 

vro, obrafovodja, to Tomaževi« Alfonz, ra- 
čunovodja, vsi po zakonitih pooblastilih 
in pravila podjetja. 

Št •—1183/2-52 • 395 
0L0 Kranj okolica, poverj. za finance 

dne 10, januarja 1952, 

482. 
Besedilo: »Galanterija«, Trži* (Tržiič, 

Glavni trg 18). 
Poslovna predmet: Izdelovanje galante- 

rijske robe in lesa, kovin, usnja, tkaata 
ali umetnih surovin. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: MLO Tržič, odločba St. 
18/1 z dne 5. I. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Brezavšček Štefan, ravnatelj, in Japelj 

Varajko, računovodja, v obsegu zakonitih, 
pooblasttl in pravil podjetja. 

OLO Kranj okolica, poverj. za finance 
dne 19» januarja 1952. 

St. II—17/2-1952 743 

•¥• 
483.- 

Besedilo: Trgovsko podjetje za Gorenj, 
sko na veliko »Kokra«, Kranj (Titov trg), 
skrajšano : »Kokra«, Kranj. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja io. 
dustriJ3kega in prehrambenega blaga, go- 
spodinjskih po>trebščfflnTin dežemđh pridel- 
kov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi. 
telj podjetja: OLO Kranj okolica, odločba 
St. •8• z dne 29. IX. 1951. 

Poslovalnice so: Kranj, Titov trg 1, tek« 
sM dn galanterija; Kranj, Titov trg 16, ga. 
lanterija, parfumerija in kozmetika in 
Ratittovec 32, mešano blago. 

Za podjetje podpisujeta: 
Volavžek Jožko, ravnatelj, in Pfaff Kar. 

la, računovodja, oba v obsegu zakonitih 
pooblastil. • 
OLO  Kranj  okolica,  porerj.  za   finance 

dne 4. marca 1952. 
It. II—1050/4-1951 2290 

484; ,     . 
Besedilo: čerljarstro r SenoTem 

(it. 57). 
Poslovni predmet: Vsa dela čevljarske 

stroke, nakup surovin, izdelovanje in po. 
pravilo 'obutve in prodaja fegotovljenih 
čevljorskrli jizdelkov. 

Uttanovitelj in operativnii upravni vo. 
ditelj podjetja: KLO Senovo, odločba št. 
1B3/52 z dne 1. III. 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Breznik Lovro, upravnik, samostojno, ,v 

računovodstvenih zadevah pa skupaj z ra. 
čuBorodjo Sibila Silvo. 

0L0 Krško, poverjeništvo za finance 
dne 5. marca 1952. 

Št 780/1 2198 
* 

485. 
Besedilo: Okrajno kmetijsko gospodar, 

stvo, Jeruzalem. 
Poslovni predmet: Kmetijska proizvod- 

nja z glavnimi panogami: vtinogradniStvo 
in sadjarstvo ter postranskimi panogami; 
poljedelstvo-in živinoreja. 

Ustanovitelj in v operativnii upravni vo- 
ditelj podjetja: OLO Ljutomer. 

Za podjetje podpšeujeta: 
šepec Alojz, direktor, im Seruga Janko, 

sekretar.. 
OLO Ljutomer, poverjcnigtvo •» finance 

, dne 13. februarja 1952. 
.&t  183/1—52 1518 

• 
486. 

Besedilo: Gostinsko podjetje >Turist 
hotel« (Maribor, Ulica talcev 1). 

Poslovni predmet: Gostinske in hotel- 
ske storitve. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, odr 
Iočba •-45•/51 z dne 28. XII. 1951. '. 
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Operativni upravni voditelj: Poverjeni, 
štvo za turnem im gostinstvo MLO Mani. 
bor. 

Obrati so: Okrepčevalnica št. 1. Glavni 
tre 24; Gostilna, Moljaka 9 in Gostflna, 
Mlinska 36.  ' 

Za podjetje podpisujeta: Donza Lojze, 
upravniik-ravnatelj, samostojno, v okviru 
pooblastil in pravtl podjetju Culk Lea, 
računovodja, poleg ravnatelja listine de- 
narnega, materialnega, obračunskega m 
kreditnega značaja. 

MLO Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 14. januarja 1952. 

St. Pov 56/27/52 1286 

487. 
Besedil*: Državno gospodarsko podjetje 

>Avtobueni.promet« (Maribor, Tržaška 41). 
Poslovni predmet: Prevoz potnikov in 

prtljage s cestnimi in motornimi voziE na 
avtobusnih progah v območju LRS, ki 
eiuäi javnemu namenu; organizacija in 

. vodstvo drugih zadev, ki eo v zvezi s tem 
in mu Jih naroči opera'Jvno upravno vod. 
etvo. 

V sestavu podjetja so: poslovalnico Ptuj 
ta Murska Sobota ter ßtransfci obrat: DUR 
v Mariboru, Tržaška 4. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od. 
Iočba št. S—zak. 239 z dno 3. VII. 1048. 
Z rdloM>o predsednika Sveta vlado LRS 
za gradbeno in komunalne zadeve z dno 
14. I. 1952, št. II—1419/1/51 v soglasju 
s predsednikom vlado LRS, je bilo Dr- 
žavno gospodarsko podjetje republiškega 
pomena >Slovenija.avfopromet-SAP« Ma. 
ribar, preneseno e 1. I. 1952 v pristojnost 
MLO; ta jo s svojo odločbo z dno 6. II. 
3952, et. P-12/1/52 preimenoval državno 
gospodarsko podjetjo »Sloveniija-avtopro- 
met-SAP« Maribor v >Državno gospodar, 
eko podjetje — Avtobusni promet«, Ma. 
röbor. ' ; 

Operativni -upravni voditelj: MLO Mami. 
bor, poverjenižitivo za lofcaihii prfomet.     ^ 

Za podjetjo podpisujejo: 
Vlilzovišek Milan, direktor, samostojno, 

v okviru pooblastil ila pravil podjetja. 
lusk Lojze, sekretar namestnik v odsót. 
noeti direktorja, v istem obsegu; Jelen 
Ivan, glavni računovodja, poleg direktorja 
ali njegovega namestnika listine denarne. 
ga, materialnega, obračunskoga in kredit, 
ga značaja ter RiSl cariota, namesteifk v 
odsotnosti glarraega računovodje, v istem 
obsegu. 

MLO Maribor, poverjentëtvo za iinance 
dne 25. februarja 1952. 

St. Pov 56/52/52 2156 
• 

488. 
Besedilo: Krajevna mesarija, Razvanje 

(St. 10). 
Poslovni predmet: Nakup živine, zakol 

ter prodaja mesa na drobno. 
Ustanovitelj in operativnu upravna vo- 

dïMj podjetja: KLO Razvanje. 
Za podjetje podpisujejo: 
••••• Konrad, poslovodja, Trunko, Te. 

rearja, knjigovodja, ito Seneger Anton, za 
operativno upravno vodstvo. 
OLO Maribor' okolica, poverj. za finance 

dine 12. februarja 1952. 
Št. 448/1—IV/1-1952 1997 

• 
489.  . . 

Besedilo: Krajevno gradbeno podjetje, 
Lenart v Slov. goricah. 

Poslovni predmet:. Gradnja stanovanj, 
ekih hc'S' zà delavce in nameščence. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: KLO Lenart v Slov. go. 
ricali. 

Za podjetje podpisujeta: 
Stclcer Ivan. ravnatelj, in Felzer Ani. 

ca   računovodja. 
Št. 206/1-IV/l—1952 1998 

Besedilo: Krajevno trgovsko podjetje, 
St. Hj v SI. goricah (Strihovec "65). 

Poslovni predmet: Trgovina na drobno 
in debelo, fcalkup in prodaja špecerije, 
manufakture, galanterije, kolonialnega 
blaga im tobačnih izdelkov ter parfum eraj- 
eldh predmetov. 

podružnica je v St. Ilju v SI. gor. št. 
105. 

Ustanovitelj in operativni upravai vo. 
ditelj podjetja: KLO &t. Ilj v Slov. gor. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kramberger Rado, poslovodja, in Rakel 

Janez, za oper. upravno vodstvo. 
St. 516/1—IV/1-1952 1999 

OLO Maribor okolice, poverj. za* finance 
dne 16. februarja 1952. 

• 
490. 

Besedilo: Krajevna gostilna Brezno 
(št. 6). 

Poslovni predmet: Gostinske in turi- 
stične storitve. 

Ufrtanpvitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: KLO Brezno. 

Za podjetje podpisujeta: 
Grögl  Romana, poslovodja, in Pušniik 

Peter, za operativno upravno vodstvo. 
OLO Maribor okolica, poverj. za finance 

dne 25. fetairarja 1952. 
St. 697/1-IV/1-1952 1991 

• 
491. 

Besedilo: Drsamo.posestvo, Beltinci.   * 
Poslovni predmet: Kmetijska proizvod, 

nja, vnovčenje^ proizvodov v nepredela. 
nem in predelanem stanju ter sklepanje 
in opravljanje vseh zadev v zvezi 8 temi.' 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. 11—1467/1—51 z dne 27. 1.1951. 

Operativni upravni voditelj: OLO Mur. 
6ka Sobtota. 

Za  podjetje podpisujeta: 
ing. Pejnovič Ivan. direktor, Dominio 

Štefan, glavna' računovodja, poleg direk. 
torja listine po 17. členu epi. zakona o 
drž. gosp. podjetjih. 

OLO Murska Sobota, poverj. za finance 
dne 4. marca 1952. 

'   Št. 2012/52 2200 

492. , .   . 
Besedilo: »Gostilna pri mostu« KLO 

Slov. Konjice. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, prodaja toplih in 
hladnih jedil. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
d&telj podjetja: KLO Slov. Konifca 

Za podjetje podpisujeta: 
Podrgaje PaveL poslovodja in Bauman 

Zdenka, računovodja. 
OLO Politane, poverjeništvo za finance 

dne 12; februarja 1952. 
Št 568/52 1509 

* 
493. 

Besedilo: Gostinski obrat >Pri pošti«, 
Ptuj. 

Poslovni predmet: Gostinske storitve. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj podjetja:    MLO Ptuj,   odločba M.' 
111/1-52 y dno 31. I. 1952. 

Za podjetje, podpisuj eia: 
Hodnik Manija, upravnik, in Kodela 

Franc, knjigovodja. Upravnik podpisuje 
v vseh upravnih zadevah sam, razen v 
finančnih, ko sopodpisuje računovodja. 

St. 354/1—52 2008 
Besedilo: Gostinski obrat4 »Zupančič«, 

Ptuj. 
Poslovni predmet: Gostinske storitve. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj podjetja:    MLO Ptuj.    odločba št. • 
111/1-52 y dne 31. I. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Grdiša  Štefka,   upravnik,   in   Kodela 

.Franc,  knjigovodja.  Upravnik  podpisuje 
v vseh upravnih zadevah sam, razen v 
finančnih, ko sopodpieuje računovodja. 

Et. 355/1-52 2005 
0L0 Ptuj, poverjeništvo za finance 

dno 28. februarja 1952. 

'     .        * ', 494. * 
Besedilo: Mestna klavnica in mesarija, 

Ormož. 
Poslovni predmet: Klanje zvine in pro- 

daja mesa. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj podjetja: MLO Ormož, odločba št. 
197/52 z dne 20. II. 1952. 

Za  podjetje   podpisujeta: 
Sonaja Milan, upravnik, .samostojno v 

vseh upravnih zadevah, listine kreditnega, 
materialnega in denarnega značaja srnpod-* 
pisuje Braznrk  Iva,  računovodja. 

0L0  Ptuj.  poverjeništvo  za  finance 
dne   12.  marca  1952. 

Št.  400/L—52 2499 
• 

495. 
Besedilo: Krajevna pekarna, Slatina 

Radenei. 
Poslovni predmet: Peka in. prodaja 

kruha.   , ...      .    .     •...-   , 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj:  KLO Slatina Radenci, 
Za podjetje podpisujejo: 
Tramšek   Franc,   poslovodja,   Petretič 

Maks in Sraka Šteian. 
0L0   Radgona,  poverjeništvo za finance 

dne 29. februarja 1952. 
St. VII 19-27 2052 

496. 
Besedilo: DUR v Divači. !   . 
Poslovni predmet: Prehrana delavcev, 

uslužbencev in nameščencev. 
Ustanovitelj in operatitvni upravni vo. 

ditelj: KLO Divača, odločba M. 120 z dne 
21. II. 1952. . ; 

Za podjetjo podpisujeta: 
•   Skrlj Franc, upravnik in Kobeja_ Bor», 
računovodja, po zakonskih predpisih  m 
pravilih podjetja. 

0LO Sežana, poverjeništvo za finance 
dine 11. ••••• 1952.. 

Št. IX—73/20-52 2393 
• 

Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 
Vuzenica (Sv. Janž 81). , 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja ali . 
kohoMh. in, brezalkoholnih pitjač, izdaja 
in nabava raznovrstnih jedil za abonent« 
in druge goste po naročilu. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Vurêraica, odločba 
št. 92/52 z dne 11. II. 1952. * 

" Za podjetje podpisujejo:    "    " 
'Andrašič'Alojz, poslovodja, v vseh za. 

devah samostojno, v'odsotnosti pa'Potoï. 
milk Leopold,' upravnik obrtnih podjetij. 
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Vuzenixa; listine po 47. členu epi. zakona 
o drž. gotìp. podjetjih podpisuje Helbl 
Milka, računovodja. 
0L0 Slovenj Gradec, poveri, za finance 

dne 11. februarja 1952. 
Št. I.II/S-31/32—1952 2302 

• 
493. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, Ma. 
renberg. 

Poslovni predmet: Kmetijska proizvod- 
nja in vse zadeve, ki so s tem v zvezi. 

Ustanovitelj podjetja: Svet za kmetij. 
6Vvo im gozdarstvo LRS, odločba Preda 
št, II—1065/1—51 z dne 25. II. 1931," z 
isto odločbo je bi]a prenesena pristojnost 
podjetja na OLO Slovenj Graden. 

Operativni upravni voditelj podjetja: 
OLO Slovenj Gradec. 

Poslovalnice oziroma delovna mesta eo; 
luriška vas, Črnuče. Urllja gora, Sp. 
Vižinjza in centrala v Marenbergu. 

Za   podjetje podpisujeta: 
Bračič Albert, direktor, Istenfč Miran, 

glavni računovodja, po zakonitih poobla. 
stilih. 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 20. februarja 1952. 
£t. HI/8-31/21—52 2305 

* 
499. 

Besedilo: Krajevna mesnica ,Krmelj. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa za ši. 

roko potrošnjo. < 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj podjetja: KLO Rrmelj, odločba št. 
822/51 z dne 29. XII. 1951. 

• Za podjetje podpisujeta: 
' Papež Frane, upravnók,. Slapšek Stanko, 

predeednilk KLO. po zakonitih pooblasti. 
lih. 
ÖI/Ö Trebnje, poverjeništvo za finance 

dne 26. februarja 1952. 
Št, 500/1-52 1942 

Sprem embe 
Koo. 

Besedilo: »Obutev«, Kranj. 
Izbriše 6e Dečman Nataša in vpiše: 
Grašič Peter, ki eopodptsnje v odsotno- 

etj glavnega računovodje, v istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 24. januarja 1952. 
Št. 243 40—1952 921 

•¥• 
601. 

Besedilo: Tovarna Športnih čevljev • 
Žireh. 

Besedilo odriej: »Alpina«, tovarna čev. 
Ijev, Žiri, skrajšano: »Alpina« — Žiri. 

Ministrstvo za finance .LRS, Ljubljena 
dne 23. februarja 1952. 

St. 243 45/1-1952 2127 

502. 
Besedilo: >Remont — Ljubljana«, Ljub. 

lj?na. .Vižmarje. 
; Besedilo .odslej: »SKIP«, strojno ko. 

vinsko industrijsko podjetje, Ljubljana, 
Vižmarje 170. 

Št. 243 108—1952        .    2131 

Besedilo: Tovarna verig, Lesce pri 
BIfdu. •   *    •     •     , 

Vpišeta se: Intihar Rudolf. višji imdu. 
etrijeki tehnik, ki podpisuje v odsotnosti 
direktorja, v ietem obsegu m Belak Pavla, 
.finančni maniiipulant, ki podpisuje v od. 

sotnosti direktorja gospodarsko — račun, 
skega sektorja, v istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 27. februarja 1952. 
Št. 243 28/2-1952 2129 

• 
503. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Dom na 
Jezerskem«, Zg. Jezersko. 

Izbriše   eo   Velikonja   AlbiOa,   knjigo, 
vodja. 
Ministrstvo za finance  LRS, Ljubljana 

dne 1. marca 1952. 
Štev. 243 113—1952 2134 

• 
501. 

Besedilo:    »Elektrona bava«,    Ljubljana 
(Resljeva cesta). 

Izbriše se Jenko Stefan in vip.Se 
Zakonjšek Pavla, nižji komercialist, ki 

sopodpsuje v odsotnosti glavnega računo. 
vodje,  v istem obsegu. 

Ministrstvo  za finance LRS, Ljubljana 
dne 4. marca 1952. 

Št. 243 123—1952 2625 

505. 
Besedilo:  Kralke Jame Slovenije, Po- 

stojna. 
Izbriše se Protner Egon in vpiše 
Stepančič Avgust, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v  obsegu zale. pooblastil in 
pravni podjetja. 
Ministrstvo za finance  LRS, Ljubljana 

dne  10.   marca   1952. 
Št. 243 62/1—1952  • 2633 

• 
506. 

Besedilo: Študentovski domovi in men- 
ze y Ljubljani  (Kongresni trg 1). 

. Z odločbo vlade LRS št. S-zak H. Št. 
63/4—52 z dno 21. I. 1952 je podjetje pre. 
nehalo poslovati im prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Študentki domovi  in 
menze v Ljubljani, v likvidaciji. 

Za podjetje, podpisujejo: 
Mahr Evgen,  predsednik  likvidacijske 

kortwsije, skupaj z njim eden od članov 
kom'frije: Bučar Franc ali Bavčer Slavica. 

Ministrstvo za  finance. LRS, Ljubljana 
,    dne   12.   marca   1952. 

Št. 243 146-1952 , 2634 

509. 
Besedilo   Kavarna   Emona   (Ljubljana, 

Tyrieva 1). 
Izbmše se Bec Josip in vpiše: 
Kveder LOVTO, dreki or. 

ML0 Ljubljana, poverjeništvo za finance 
dno 1. marca 1952. 

Fin. št. 601-52 2509 

507. 
Beeedilo: Cankarjeva založba (Ljubija. 

na, Cigaletova 3). 
Izbriše se Pušnar  Alcea,  računovodja 

in vpiše Zupančič Marija, računovodja. 
ML0 Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 20. februarja 1952. 
Fin. št. 720—52 1797 

• 
508. 

Besedilo: Trgovsko podjetje >Ekotiom<, 
Ljubljana. r, 

Besedilo odslej: Grosistifno podjetje 
s špecerijskim blagom »Ekonom«, Ljub. 
ljana. 

. Poslovniii predmet odslej: Trgovina z- ži. 
vili  in  drugim špecerijskim  blagom  na 
debelo. ,       , * 

Fin Št. 790-52 2098 
Besedilo: Mestno prevozno podjetje 

»Mepromc (Ljubljana, Tyrseva 36).' 
Podjetje se je preselilo iz Tyrseve 36 na 

Savsko, cesio  (brez. številke). 
.. ,., F/m. št. 607—52 1903 

MLO Ljubljana, poverjeništvo «a finance 
dne 29.-februarja 1952. 

510. 
Besedilo: Projektivni biro, Celje. 
Izbriše ee ing. Korenit Franc in vpiše 
ing. Znuderl Bernard, ravnatelj, ki za. 

stopa podjetje samostojno, v obsegu za. 
konskih pooblastilih. 

MLO  Celje,  poverjeništvo   za   finance 
dne 19. januarja  1952. 

Št. IX-79-1952 1395 
• 

511. 
Besedilo:   »Gostilna«  KLO  Trnovlje. 
Podjetje je z odločbo KLO Trnovlje. št. 

914/1951 z one 6. XI. 1951 prešlo v Kkvi. 
dawjo. 

Izbrišeta se Cvetkovič Štefanija in štor 
Franc. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Bertole Alojz, Gaber Marica in Mähen 
Ivan. 

0L0 Celje okolica, poverj. za finance 
dne 28. januarja 1952. 

Št, 2371/1951 9S3 
• 

512. 
Besedilo: »Brivnica« KLO škofja va«. 
Podjetje je z odločbo KLO škofja vas, 

št. 1079/1951 z dne 15. XII. 1951 prešlo v 
likvidacijo. 

Izbriše seZgajner Marjan. 
Za  podietje  v likvidaciji   podpisujejo: 
Novak Martin, predsednik KLO,-Bratu. 

žefc Maks, uprava j{ gosp. podjHij, škofja 
vas, in Smasek Karel, knjigovodja KLO. 

0L0  Celje okolica  poverj.  za finance 
dno 29. januarja 1952. 

et. 2564/1951 9S1 
• 

513. 
Besedilo: »šivalnic»« KLO Trnovlje. 
Podjetje je z odločbo KLO Trnovlje, Št. 

915/1951  z dne 6.  XI. 1051 prešlo v li. 
kvidacijo. 

Za  podjetje  v  likvidaciji  podpisujejo: 
Bertolo   Aloiz,   Gaber Marica in Mahe-n 
Ivan. 

OLO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 29. januarja  1952. 

Št. 2216/1951 982 
• 

514. 
Besedilo: Zaloga r'va,- KLO Vojnik. 
Izbrise se Pušnik Mihael ter vpiše 
Trstenjak Emi], ki podpisuje samostoj. 

no, v obsegu zakonitih pooblastil. 
OLO, Celje okolica, poverj. z* finance 

dne 11. marca 1952. 
Št. 826/1-1952 •   •       2451 

• 
515. 

Besedilo: Mestna trgovska podjetja, 
Solkan. 

Vključi se v podjetje Okrajni »Obrtni! 
servis«, Solkan in se preimenuje y: Po. 
elovaJnica  št. 15 »Železnima«, 

Vpiše se nova poslovalnica št. 18 »Po- 
hištvo«. # \ 

Izbriše se Ciani Josfjp in vpiše 
Orel Viktor, gl.  računovodja, z istimi 

pooblastili. 
OLO  Gorica, poverjeništvo za finance 

,      .   dne  10. januarja 1952. 
Št. 116/3-52 •  v969 
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516. 
Besedilo:  Okrajna lekarna, Dobrovo. 
Izbriše se Mr. pb. Brenčič Gabrijela in 

vpiie 
farm. pom. Furten Ivo,    v istem svoj- 

stvu. 
OLO  Gorica, poverjeu'štvo za Hnance 

dne 29. januarja 1952. 
St. 116/2-52 971 

• 
517. 

Besedilo:    Čevljarska   delavnica   KLO 
Turjak. 

Izbriše 6o Sušteršič Vinko  'o  vpiše 
Levstik Anica, knjigovodja prd knjigo, 

vodeikem centra Videm-Krško. 
OLO Grosuplje, poverjeništvo za finance 

dno 15. januarja 1952. 
Št. 25/1—1952 1153 

• 
518. 

Besedilo: čevljarska delavnica KLO 
Ivanina gorkà. 

Izbrišeta ee Vidie Marija in Jakoš 
Frano tor vpišete: 

KavSek Jože, tajnik KLO in Čož Vera, 
knjigovodja centra v Ivancnj gorici. 
OLO Grosuplje, poverjeništvo za finance 

dne 6. februarja 1952. 
St. 112/1—1952 1601 

• 
519. 

Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 
>Zidgrad«. 

Izbriše ee «mg. Sedej Anion, diirektor- 
upravnilc in vipCše 

Djokov Trajko. 
OLO Idrija, poverjeništvo za finance 

dne 20. decembra 1951. 
St. 3129/X—1951 12105 

• 
520. 

Besedilo: Gostinsko podjetje MLO 
Idrija. 

Izbrišeta se Poljanšak Jože, direktor in 
Guzelj Mimka, računovodja tor vpišejo: 

škarabot Alojz, upravnik, Murovec Mi. 
ra, knjigovodja ter Tlratnrlk Viktor, eko. 
nom, ki sopodiP^suje le v odsotnosti enega 
izmed prvih dreh. Podipisujeta vedno po 
dva pooblaščenca skupaj. 

St. 448/X-1952 2056 
Besedilo : Gostinsko podjetje KLO 

Spodnja Idrija. 
Izbriše 6e Ogrič Lojzka in vpišeta: 
Lukan Peroelav. pre<teedn»'k KLO Si?. 

Idrija, in Kenda Anton, upravnik gostilne. 
&t. 257/X—1952 1095 

Besedilo: Krajevna mesnica KLO Spod. 
nja Idrija. 

Izbrise se OgrtìS Lojzka in vpišeta: 
Lukan Peroslav, predsednik KLO Sp. 

Idrija in Kenda Anton, računovodja. 
St. 256/X-1952 1096 

OLO Idrija, poverjeništvo za finance 
dne 28. januarja 1952. 

* 
521. 

Beeedrlo: Mestno prevozništvo. Kamnik. 
Izbriše s© Nemec Jurij in vpiše 
Meteln  Draga,  glavni  računovodja, ki 

podpisuje vse spase finančnega in toredit. 
nega značaja, skupaj s poslovodjem. 

OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 
dne   12.  moirea  1952. 

St. 698/52 2584 
* 

622. 
Besedilo: Podjetje >Remont< KLO Rib- 

niča. 
Izbrišeta se Keržaia Edo im Roje Stanka 

ter vpišeta: 

Hren Alojzij, poslovodja in Arko Janez, 
računovodja, ki podpisujeta v mejah za. 
kontih pooblastil. 
OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 

dne 17. decembra 1951. 
St. 1046 1740 

• 
523. 

Besedilo: Gostinski obrat KLO Ribnica. 
Vpišejo se kot poslovalnice: Ekonomija. 

Sodavičarstvo in Delavsko uslužbeneka re 
stavracija in založna klet za alkoholne pi. 
jače za ribniški sektor. 

Izbrišeta se Keržan Edo in Roje Stan- 
ka ter vpišeta: 

Radonič Bened'ikt,   upravnik,   in Arko 
Janez, računovodja, ki podpihujeta v me- 
jah zakonitih pooblastil. 

OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 
dne 29. decembra 1951. 

St. 1061 1736 

524. 
Besedilo:  Mesarija KLO Ribnica. 
Izbrišeta se Keržan Edo in Roje Stanka 

ter vpišeta: 
Nosan Jože, poslovodja, in Arko Janez, 

računovodja, ki, podpisujeta v mejah za. 
konitih pooblastil. 
OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 

dne 14. leb rua rja 1952. 
St. 1045 1789 

525. 
Besedilo: Splošno mizarstvo KLO Ko. 

cevje. 
Izbrišejo se Pahulje Franc, Kozina Leo. 

pold, Ameršek Jože in vpišejo 
Zbontar Franc, poslovodja, Safec Feir. 

dimamd, računovodja, Pahulje Franc, mi. 
zareki mojster, ki podpisuje v odsotnosti 
poslovodje, vsi pa po zaikomutiu poobla- 
stilih. 
OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 

dne 20. februarja 1952. 
St. 162 1748 
• 

526. 
Besedilo: DG komunalno podjetje, Ko. 

čevje. 
Vpišejo se poslovataice: Uprava držav, 

nih zgTadb, Mestni vodovod. Gradbeni od- 
sek in Uslužnoatni oddelek. 

Izbrišejo se Samsa Alojz, Premrlj Ka- 
rel, Ameršek Jože in Balzalorsky Via- 
diilmir, ter vpišejo: 

Hočevar Alojzij, upravnik, Primožič 
AloJBij, računovodja, Novak Jože, uprav- 
nik drl zgradb, ki podpisuje v odsotno- 
»K upravnika, VB! pa po dva ekupaj to' po 
zakonitih pooWaeMlib. 

St. 167 2009 
Besedilo: Pekarna, Kočevje. 
Izbrišejo se Kozina Polde, Ameršek 

Jože, Balzalorsky Vladîmflr in Seoienič 
Anton ter vpišejo: 

Adamič Jože, poslovodja. Bencina Til. 
ka, računovodja, Semeni* Anton, pek, ki 
podpisuje za poslovodjo v njegovii odsot- 
nosti, vsi pa po dva skupaj, po zakonitih 
pooblastiilih. 

St. 195 2012 
OLO Kočevje, poverjeništvo za f;nane* 

dne 28. februarja 1952. 
* 

527. 
Besedilo: GP >Gostinstvo« Kočevje. 
Vpišejo   se   poslovalnice:   št. 1 >Rog« 

(bivši činkelj),   It. 2 >Pri lovcu« (bdivšii 
I Brezec), št. 3 >Kotodvorska restavracija«. 

št 4 >Pri kmetu« (bivSi Beljan), št. 5 
>Kavarna Jelka« in št. 6 >Pugled« (pri 
Pojetu). 

Izbrišejo se Kosi Bogo, Kozina Polde, 
Ameršek Jože in Balzalorsky Vladimir tor 
vpišejo: 

Vidoševič Ivo, direktor. Butina Anton, 
računovodja, in žtipka Ivo, knjigovodja 
goslr'nskih podjetij, Kočevje, s pravico 
podpisovanja za računovodje, kadar je od- 
soten, ter Bencina Franc, kletar, ki pod. 
pisuje za direktorja, kadar je odsoten, 
vsi pa po zakonitih pooblastilih, po dva 
skupaj. 

OLO Kočevje, poverjeništvo za fnance 
dne 29. februarja 1952. 

St. 221 2010 
• 

528. 
Besedilo: Gostilna KLO Zeljne. 
Izbrišeta ee  Kofolj   Alojzij in Novak 

Ivan 1er vpiše: 
Goršič Stane, zastopniik knjigovodskega 

centra v Kočevju, ki eopodpisuje finanč- 
ne in druge listine, po zakonitih poobla- 
stilih. 

OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 
dne 5. marca 1952. 

St. 245 22•6 
* 

529. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje, 

Kočevje. 
Izbriše ee Pahulje Janez kot direktor 

in vpišejo: 
čuk Anton. dJiirektor, Oražem Jože, na. 

mestnik, Pahulje Janez pa kot tehnični 
vodla pisarne, ki podpisuje po zakonitih 
pooblastilih. 

OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 
dne 12. marca 1952. 

St. 935     , 1743 

* 
530. 

Besedilo: Mestna žaga MLO Tržit. 
Podjetje je z odločbo MLO Tržič z dne 

31. I. 1952. št. 142/1 m št 166, prenehalo 
poslovati in z dnem 1. II. prešlo v tfikvi. 
dacijo. 

Besedilo odslej: Mestna žaga MLO Tr- 
žič v likvidaciji. 

Izbrišeta se Meglic Jože im Markelj 
Franc ter vipišejo: 

AhaČcc" Ignac, predsednik, Cmflec Sta. 
ne, poverjenik MLO Tržič, in Japelj Vanj- 
ko, računovodja, po dva stopaj, neome- 
jeno. \ 
OLO Kranj okolica, poverj. za finanoe 

dne 22. februarja 1952. 
Et. II—217/2-52 2004 

• 
531. 

Besedilo: Mestna mesarija, Tržič. 
Vpiše ee 
Meglic Alojz, računovodja, ki podpisuje 

•    ine po 47. členu spi. zakona o drž. go. 
spodarsMh podjetjih. 

OLO Kranj okolica, poverj. za finance 
dne 26. februarja 1952. 

St. 11-1364/3-50 2003 

582. 
Besedilo: Mestna kavarna, Krško. 
Izbriše se Zabkar Stane an -vpiše 
HočevaT Mimka, z telimi pooblastili. 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
dne 16. februarja 1952. 

&t. 533/1 1590 
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533. 
Besedilo: Uprara državnih argradb. Sen 

niča. 
Izbrišeta ee Kosam Filip in Senegačnik 

Francka ter vpišeta: 
Vrtaònik Jože, upravnik, in Linteneger 

Hilda, knjigovodja. 
St. 652/1 1910 

Besedilo: Uprava vodovoda, Sevnica. 
Izbriše ee Senegačnik Francka iai vpiše 
Lihteneger Hilda, z istëani pooblastili. 

Št. 651/1 1911 
OLO Krïko, poverjeništvo za finance 

dne 23. februarja 1952. 
• 

S34. 
Besedrlo:, Kmetijsko gospodarstvo, Ko- 

«tan je vica. 
Izbrišeta se Pucelj Franc in Jelšnik 

Vlastimila ter vpišeta 
Fifc'pčič Anton, direktor, in Gorenšek 

Mirko, računovodja., z istim, pooblastili. 
Et. 732/1 2159 

Besedilo:   Trgovsko   podjetje • Rosta, 
njevici. 

Izbriše se Kuntarič Karel in vpdše 
Jelänik Vlastimila. računovodja, z istimi 

pooblastili. 
St. 733/1 2160 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
dne 1. marca 1952. 

•¥• 
635. 

Besedilo:   Okrajna opekarna,  Sevnica. 
Podjetje je prešlo v pristojnost   KLO 

Sevnica. 
. Besedilo odslej: Opekarna, Sevnica. 

Izbriše se Jekoä Olga in vpise 
Lichteneger Hilda, z <istimi pooblastili. 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
dne 3. marca 1952. 

St. 758/1-52 2161 
• 

•••. 
Besedilo: Krajevno remontno podjetje, 

Sevnica. 
Izbriše se Senegačnik Francka in vpiše 

- Lichtenegfrr Hilda, z -stimi pooblastili. 
OLO Krško, poverjeništvo za finance 

dne 10. marca 1952. 
St. 708/1-1952 2406 

•¥• 
537. 

Besedilo: Brivnice in česalnice, Ljub- 
ljana, Sv. Petra 5. 

Izbriše ee Tomaie" Anton, upravnik, on 
vpiše 

Na'äic* KaroL npravnilk. 
RLO I Ljubljana, poverjnistvo za finance 

dne 10. februarja 1952. 
St 303/52 2058 

Besedilo; Gostinstvo I. rajona, Ljublja. 
na, Vegova 2. 

Izbriše ee  Žužek Anton in vpiše 
Sajova'c Fedor, knjigovodja. 

RLO I Ljubljana, poverjnistvo za finance 
dne 27. februarja 1952. 

St. 298/52 2059 

539. 
Besedilo: »Katjuša«, mestni krojaški 

salon, Maribor  (Grajski trg 1). 
Besedilo odslej: »Katjuša«, ženski mod- 

ni salon, Maribor (Grajski trg 1). 
S podjetjem se je na podlagi odločbe 

MLO. št. P 6/1.52 7. dne 22. II. 1952 zdru. 
Mo podjetje »Lada«, ženski salon, Mari. 
borj Slovenska 29, 
MLO Marilwr. poverjeništvo za finance 

dne 5. februarja 1952. 
SU Por 56/36-52 2148 

540. 
Besedilo: Mestna klavnica (Maribor). 
Poslovni predmet odslej: Klanje živi- 

ne, hlajenje, predelava in prekajavanje 
mesa, predelava loja. izdelava umetnega 
ledu, prodaja mesa. čiščenje črev, tehta- 
nje. pregledovanje m prevoz živine. 

Izbrišejo se prodajalne mesa ät: 2. 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14. 16, 18, 19. 20, 
21, 22 in 23. Registrirane ostanejo še 
prodajalne mesa: št. 1   7, 12, 15 in 17. 

Izbriše se Bergant Evgen. komercialni 
vodja, kot dmgii namestnik ravnatelja. 

St. Pov 56/41—1952 2146 
Besedilo: Tovarna mesnih izdelkov 

(Maribor). 
Izbriše se BednarSek Janko in vptiše 
Pesek Alojz,   glavni računovodja,   ki 

podpisuje poleg ravnatelja ali • njegovega 
namestnika listine denarnega,   material- 
nega, obračunskega in kreditnega značaja. 

St. Pov 56/40—1952 2143 
Besedilo: Trgovsko podjetje s prehran- 

benim blagom »Brazda« (Maribor, Go- 
sposka 20). 

Vpiše se obrat; Prodajalna št. 31, 
Sentiljska cesta 77. 

St. Pov 56/39-1952 2145 
Besedilo: Mestno podjetje ^Vrtnarstvo« 

(Marnbor, Koroška 165). 
Izbriše se Urbanek Franc in vpiše: 
Simonač Stane, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v okviru pooblastil operativ- 
nega upravnega vodstva in pravtl podjetja. 

St. Pov 56/42—1952 2147 
Besedilo: Obrtni servis (Mariibor. Slom. 

Skov trg 18). 
Vpiše se po odločbi z dne 24. I. ISSI, 

St. Pov 56/10—1951 še: trgovina na drob. 
no. 

St.. Pov 56/37—1952 2142 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

.    dne 8. februarja 1952. 

541. 
Besedilo: Kolodvorska restavracija 

(Maribor, Glavni kolodvor). ' 
Izbriše se Lapanja Marija io vpiše: 
Kočevar Alojz, računovodja, ks podpi- 

suje poleg direktorja listine denarnega, 
materialnega, obračunskega in kreditnega 
značaja. 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 16.'februarja 1952. 
Št. Pov 56/44/52 2151 

542. 
Besedilo; Industrija živilskih proizvo- 

dov. Maribor (Partizanska 39). 
Vpiše se obrat: Oddelek za kenservira. 

nje zelenjave, Maribor, Koroška 128. 
St. Pov   56/45-52 2149 

Besedilo: Veletrgovina e prehranbenim 
blagom »Koloniale« (Mariibor, Jurčičeva 
št- 5). 

Vpi3e.se obrat: »Koloniale«,« veletrgo- 
vina s prehranbenim blagom, Maribor, 
podružnica v Dol Lendaivi. 

Št. Pov 56/46-52      •     2150 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 16. februarja 1952. 

343. 
Besedflo:    Mestno   gradbeno   podjetje 

(Maribor,  Strossmayerjeva  27). 
Izbriše se Gašperšič Jože in vpiše: 
Horvat   Štefka,   namestnik   ravnatejîa, 

ki   podpisuje v odsotaofii    ravnatelja, v 
istem obsegu. 

£t. Pov 56/48-52 2164 

Bes&dilo: Kmetijsko gospodarstvo »Le. 
pi dol« (Maribor. Sentiljska 161). 

Na podlags odločbe MLO Maribor, z dne 
6. II. 1952, št. P.ll/1/52 se gospodarstvo 
združi z Mestnim državnim posestvom 
Pesniški dvor. 

Besedilo odslej: Državno kmetijsko po- 
sestvo >Lepi dol« (Sentiljska 161). 

St. Pov 56/43/52 2155 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 18. februarja 1952. 

• 
544; 

Besedilo:   Industrija lesnih proizvodov 
(Maribor, Partizanska 15). 

Operativni upravni vodiitelj_ odslej: 
Glavna direkcija lesne industrije LRS, 
Ljubljana. 

Izbrišeta se obrata: Sčetkarna in met- 
lama ter Sodarstvo v VojašnJški ulici 7, 
zaradi preselitve. 

Vpße se obrat: Sodarstvo; Nasipna uli- 
ca 35. 

Izbriše se poslovni predmet z besedi- 
lom »Izdelovanje ščetk in metek. 

St. Pov 56/53/52 2157 

Besedilo Mestno trgovsko podjetje »Po. 
vrtnina«. 

Vpišejo se poslovamfre: št. 19, Gospo, 
ska 16, Cvetličarna, Gosposka 26 eia poelo. 
vernica št. 17. Stojnica, Trg RLO Kolo- 
dvor. 

. St. Pov 56/51/52 215S 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 25. februarja 1952. 

* 
545. 

Besedilo: Tovarna kos in srpov, Lo- 
vrenc na Poh. 

Izbriše es Beranic Ludvik in vpiše 
Kifer Anemarija,   računovodja, ki so- 

podpisuje po zakonitih pooblastilih. 
0L0 Maribor okolica, pover]. za finance 

dne 30. decembra 1951. 
St. 3100/1—IV/1-1951 135 

•¥• 
54C 

Besedilo: Tovarna mesnih izdelkov, 
Bohova. 

Vpišejo se prodajalne: Maribor, Meljska 
65, mesn'ca, in Maribor, Ptujska 40, 
mesnica, 

St. 306/1-IV/1-1952        2043 
Besedilo: Okrajno združenje drž go. 

stinskih podjetij Maribor okolica v likvi- 
daciji (Maribor, Sodna 1). 

Izbrišejo se Oberami Marjan, računo- 
vodja, in vpišeta Člana likvidacijske kom!- 
s>: 

Zgajner Tilčka, nižjii knjigovodja, Cvikl 
Miroslav, embalažni knjigovodja. 

Št. 501/1—IV/1—1952 1995 
OLO Maribor okolica, pover]. »a finance 

dne 15. februarja 1952. 
ftt C64/1-IV/1-1952 2042 

54T 
Besedilo: >Saua«, tovarna čokolade, 

bonbonov, pecilnih praškov, Hoče. 
Izbrišejo se Kuhar Albin, Cefcaâa. Dra- 

go in Jarc Marjan ter vpišejo: 
Vukelič Albin, direktor, Novak Mairtfja. 

ghwmi računovodja, to Pretoal Vinko, 
namestnik direktorja, ,   , 

OLO Maribor okolica, poverj. la finance 
dne 22. februarja 1952. 
£t. 665/1-nIVA—1952        1996 
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648. 
Besediflo: Krajevno ključavničarstvo, Le. 

nart v SI. gor. 
Besedilo odslej: Državni obrtni mojster, 

ključavničar.  Ceh Jožel,  Lenari  v Slov. 
goricah. 

librile •• sopodpisnik Breznik Franc. 
St- 695•—IV/1—1952 2000 

Besedilo: Sklad za mehanizacijo in in- 
vesticijsko  grad'tov   zadružnega   kmetij, 
stva, Maribor (Heroja Staneta 1). 

Izbitše se Brus Franc in vpiše 
Jelenic Stefan, upravnik  mehaničnega 

obrata v Kamnioi   ki podpisuje za obrat 
St, 664/1-IV/1-1952 2042 

OLO Maribor okolica, pover). za finance 
dno 25. februarja 1952. 

* 
649. 

Beeedilo: Mestno podjetje >Cementarna< 
T Murski Soboti. 

Beeedflo odelej: Mestno obrtno podjetje 
Kamnoseštvo in cementni izdelki (Mur- 
ska Sobota). 

OLO Murska Sobota, poverj. za finance 
dne 3. marca 1952. 

Št. 1593/1-1952 2199 

550. 
Besedilo: Okrajna ekonomija Poljčane 

(sedež Slov. Bi6tr>ica). 
Beeedilo odelej: Kmetijsko gospodar, 

stvo, Slov. Bistrica. 
OLO Poljčane   poverjeništvo  za finance 

dne 12. februarja 1952. 
Št. 270-52 150S 

551. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Rakek. 
Vpiše se poslovalnica: Kolodvorska re. 

fetavracija, Rakek. 
0L0 Postojna, poverjeništvo za finance 

dne 13. februarja 1951. 
Št. 2331/1-51 1677 

552. 
Besedilo: Mestne trgovine, Postojna. 
Vpiše se podružnica Trgovina v Hra. 

šČah. 
OLO Postojna, poverjeništvo  za  finance 

dne  14.  marca  1952. 
St. 527/1-52 2650 

553. 
Besedilo: Krajevna mizarska delavnica. 

Cirknlane. 
Beeedilo odslej: Krajevna mizarska de- 

lavnica, Cirkulan© v likvidaciji. 
Vpišejo Se 
Zuran Ivan, predsednik likvidacijske 

komisije, Majcenovic Jožef in Klajderic 
Jožef, èlana. 

OLO  Ptuj, poverjeništvo  ja finance 
dne 21. februarja 1951. 

St. 287/1—52 1750 
• 

554. 
Beeedflo: KovaBnica KLO Laneova vas. 
Beeedilo odslej: KovaSniea KLO L*nco. 

vas v likvidaciji. 
Vpišeta ee: &i» Jakob, predeedn/lk li- 

kvidacijske komieije, in Predikaika Franc, 
dan komi'fei'je. 

OLO  Ptuj,  poverjeništvo  za finance 
dne 28. februarja 1952. 

St. 316/1-52 2006 

555. *      V 
Beeedilo: ••• Strnišče. 
Izbrišeta ee Vaupotič Make , in Brzin 

Drago ter vpišeta; " 

Vnuk Alojz, upravnik in Stajaeker An. 
pela. računovodja. 

0L0  Ptuj, poverjeništvo za  finance 
dne 13. marca 1952. 

St. 389/1—52 2501 

556- 
Besedilo:    Krajevno gostinsko podjetje 

>Turist< v Lescah. 
Izbriše ee Baraga Živko in  «piše: 
Vindsš Julčka, računovodja. 

OLO Radovljica, poverjeništvo za finance 
dne 8. marca 1952. 
Št. XI—342/1—52 2403 

557. 
Besedilo: Delavsko uslužbenska re- 

stavracija OLO Radovljica. 
Besedilo odslej: Gostilna >L<ectar<, 

Radovljica. 
Izbrišeta se Potočrek Alojz in Mohorič 

Francka ter vpišeta: Korošec Franc, u- 
pravnik in Mavec Leopold, računovodja. 
Operativni upravni vod.telj: Izvršilni od. 
bor OLO Radovljica. 
0L0 Radovljica, poverjeništvo za finance 

dne 10. marca 1952. 
St. XI-339/1—52 2401 

• 
558. 

Besedno: Okrajni obrtni servis v Ra- 
dovljici. 

Besedilo odslej: Okrajno trgovsko pod- 
jetje »Železninat   v  Rad ovi] ki 

Poslovni predmet odslej: Trgovanje z 
železarno, gradbenimi materialom, kemi- 
kalijami, obrtniškimi eurov-nami in po- 
možn/m materialom. 
OLO Radovljica, poverjeništvo za finance 

dne 10. marca 1952. 
St. XI-183/2—52 2400 

'*  \ 
559. 

Besedilo: Okrajno podjetje >Kraški vo. 
dovode Sežana. 

Izbrišeta se Grbec Ivan de Rener Da- 
nica ter vpiše: 

Makovec Marija, računovodja. 
OLO Sežana, poverjeništvo za  finance 

dne 13. marca 1952. 
SU IX 73/28 . 2504 

• 
Beeedflo: Okrajno podjetje >Rasthn]ak. 

cvetliïnjak«, Sežana. 
Izbrišeta se Grbec Ivan in Rener Da- 

nica, ter vpiše 
Makoveo Marija, računovodja. 

OLO Sežana,  poverjeništvo za finance 
dne 13. ••••• 1952. 

SL IX. 73/29 2502 
* 

861. . 
Besedilo: "Krajevno trgovsko podjetje, 

Prevalje. 
Izbrise ee Krištof Drago in vpdže: 
Zdovc Miloš, računovodja, z istimi po. 

oblaetilL .      '• 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 22. februarja 1952. 
St. III/8—31/1601952 2304 

• 
562. 

Besedilo: Krajevna obrtna gospodarsk» 
podjetja. Vuzenica. 

Izbriše se >Krajevna gostilna, Vuzeni- 
ca«, ker se bo na novo registrirala. 

OLO Slovenj Gradec, poverj. za financ» 
dne 28. februarja 1952. 
SU 111/8-31/30-1952 2301 

563. 
Besedilo: Krajevna trgovina, Mozirje. 
Vpiše 6e 
Kopušar Milan, pomočnik in začasni po. 

slovodja. 
OLO Šoštanj, poverjeništvo » finance 

dne 5. marca 1952. 
St. VI 1568/1—1952 2265 

* 
564. 

Besed/lo: »Elektrogradisc, Šoštanj. 
Izbriše se Zapušek Silva in vpiše 
Keräö Nada, knjigovodja. 

OLO  Šoštanj, poverjen'štvo za finance 
dne 18. januarja 1952. 

Št. 464—1/52 737 
•¥• 

565. 
Besedilo:   Kurivopromet MLO Šoštanj. 
Besedilo odslej: Kurivopromet MLO 

Šoštanj v likvidaciji. 
Izbrišejo 6e: Pejovniik Vinko ; Jeeenšek 

Rudi, Pocajt Viktor in Videmšek Adolf. 
St. 1297/3-52—4 2370 

Besedilo: Mlekarna MLO Šoštanj. 
Besedilo odslej: Mlekarna MLO Šoštanj 

v likvidaciji. 
Izbrišejo ee: Pejovnik Vinko. Jeseošek 

Rudi. Pocajt  Vinko in  Videmšek Adolf. 
Št. VI-1237/3-52—1 2372 

Besedilo: Točilnica in delikatese MLO 
Šoštanj. 

Besedilo odslej: Točilnica in delikatese 
MLO Šoštanj v likvidaciji. 

Izbrišejo se: Lesnik Ivan, Lane Savica 
jn Zavadlav Ignac. 

Št. 1297/3—52—3 2369 
Besedilo: Živila MLO Šoštanj. 
Besedilo odslej: živila MLO Šoštanj v 

likvidaciji. 
Izbrišejo ee:' Jeeenšek Rudi, šukovič 

Slavka, Uraiarič Marjan in Pejovnik Vin. 
ko. 

St. 1297/3—52—2 2371 
Pri \meh podjetjih ee vpišeta Sana li- 

kvidacijske komisije: Kampjut Stane, knji- 
govodja in Raivljen Janez, direktor MLO 
podjetij. 

OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 
cme 6. marca 1952. 

566. 
Besedilo: Mlekopromet, Šoštanj. 
Beeedilo odelej:   Trgovina   z   mlekom, 

mlečnimi izdelki in živili  v Šoštanju. 
OLO Šoštanj,, poverjeništvo za finance 

4 dne 12. marca 1952. 
St. 1297-4/52 2488 

•¥• 
567. 

Besedrlo: Okrajni magazin, Tolmin. 
Beseden   odslej:   Grosistično   trgovsko 

podjetje,   "olmin. 
OLO Ti   nil), poverjeništvo za financ« 

d.ie 25. februarja 1952. 
St. 36/23-52 1947 

568. 
Beedi'lo: ' Mestno podjetje »Krojaüvoc, 

Trbovlje. 
Izbrišeta se  Adlešič Peter in   Kočar 

Alojz ter vptiSe: 
Kuirnik Anica, knjigovodja, ki. podipäeuje 

v ofcviru zakonskih pooblaštalL 
St. 1167/1-52 2048 

Besedilo:    Mestno trgov»ko podjetje v 
Trbovljah. 

Izbrišejo ee vee vpisane podružnice in 
vpišejo na novo poslovalnice: ft. 1 Trbov. 
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lje II•2; št. 2 Trbovlje H/46; it. 3 Loke 
199; St. 4 Loke 63, št. 5 Loke 296; St. 6 
Lake 16, št. 7 Loke 87; St. 8 Loke 87; it. 
9 Retje 75; št. 10 Retje 136; St. 11 Loke 73; 
št. 12 Loke 439; št. 13 Loke 480; It. 14 
Loke 16; št. 16 Sadje-zelenjava. trg; št. 
17 Sadje.zelem.java, trg; št. 18 Mlekarna 1, 
Sušnik, Retje 138; št 19 Mlekarna II, 
Retje, 8; St. 20 Dobrna III, Dobrna; št 21 
Mlekarna IV, Loke 19; št. 22 Mlekarna 
V, Vode; št. 23 Mlekarna VI. Trbovlje, 
Retje; It. 24 •••••• VII, Terezija; St. 
85; št. 26 Skladdšce žimi, Trbovlje in št. 
27 Skladišče žimi! na Vodah. 

St. 1161/1—1952. 2044 
OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 

dne 25. februarja 1952. 

. • 
569. 

BesedSIo: Gostinstvo, Zagorje. 
Vpiše se poslovalnica: Ravenska vas 

it 75. 
Izbrišeta ee Fink Martin in Hauptman 

Albert ter vpišeta: 
Täufer Boris, upravncik, Kostevc Jože, 

poslovodja, ki podpisujeta v okviru za- 
konskih pooblastil. 

St. 817/1—1952 11307 
Besedilo: Hišna uprava KLO Zagorje. 
Izbrišejo ee Fink Martin, Hauptman AL 

bert in Lilija Zdravko ter vpišejo: 
Skrabar Franc, vodja podjetja, Podkraj- 

Sek Franc, namestnik, Globokar Joža, 
knjigovodja, vi podpisujejo v okviru za. 
konekih pooblastil. 

St. 6038/3-1952 11313 

Besedilo: Kleparstvo KLO Zagorje. 
Izbrišejo 6e Fink Martin, Hauptman AL 

bert in Lilija Zdravko ter vpfišeta: 
Krošelj Anton, upravnik, Grahek Dra. 

gica, knjigovodja, ki podpisujeta v okvSIru 
zakonskih pravO In pooblastil. 

St. 6702/2—1952 11305 

Besedilo:   Ključavničarstvo  in  vodno 
inštalatersko, Zagorje. 

Izbrišejo ee PraSnikar Leopold, Haupt. 
g man Albert in LiMja Zdravko ter vpišeta: 

Ravnikar Leopold, poslovodja, Grahek 
Dragica,  knjigovodja,  ki   podipu'eujeita   v 
okviru pravsj in zakonekin, pooblastili. 

£t 989/1-1952 11352 

OLO Trbovlje, poverjeniltvo za finance 
doe 8. marca 1952. 

670. 
Besedilo: Mizarstvo, Zagorje. 
Izbrišejo ee Praenikar Rudolf, Haupt- 

man Albert in Lüija Zdraiviko ter vpišejo: 
Ule Rudolf, poslovodja, Cirair Bernard, 

nameetöilk, Miklavčič Mira, knjigovodja, 
ki podpisujejo v okviru zakonskih poobla. 
rti. 

St. 1130/1—1952 11304 

Besedilo: Vodovodno podjetje KLO Za. 
gorje. 
.   Izbrišejo se Fink Martin, Hauptman Al. 
bert in lilija Zdravko ter vpišejo: 

Skrabar Franc, vodja podjetja, Sparlek 
Anton, namestnik. Globokar Joža knjigo- 
vodja, ki podpisuje v okviru zakonskih 
pooblastil. 

Št. 6041/3-1952 11312 

0L0 Trbovlje, poverjeništvo za finance 
dne 10. marca 1952. 

571. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje. 

St. Janž. 
Izbriše ee Sotlar Franc in vpdše 
Prijatelj Pêpca, upraivndk. 

OLO Trebnje, poverjeništvo za finance 
dne 26. februarja 1952. 

St. 498/1—52 1943 

Izbrisi 
572. 

Besedilo: Državno posestvo in pitalUče 
Novo mesto. 

Ker je bilo preneseno z odločbo vlade 
LRS, št. II-1463/1-51 z dne 25. XII. 1951 
v pristojnost OLO Novo mesto. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 15. februarja 1952. 
Št 243 64/1-1952 1884 

• 
573. 

Besedilo:  Vinogradniško gospodarstvo, 
Gornja Radgona. 

Ker je prešlo z odločbo vlade LRS, št. 
II—1458/1—51 z dne 25. XII. 1951 v pri- 
stojnost OLO Radgona. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 29. februarja 1952. 

Št. 243 80/1—1952 2132 

574. 
Besedilo :  Krajevno podjetje »Kurivo«. 

Petrovce. 
Zaradi opustitve obrata. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 1. februarja 1952. 
St. 311/1952 1119 

• 
575. 

Besedilo:    Krajevna    koračnica    KLO 
Vrbno. 

Zaradi opustitve podjetja. 
OLO Celje okolica, poverj, za finance 

dne 12. februarja 1952. 
St 357/1-1952 1514 

• 
576. 

Besedilo: Krajevna gostilna« KLO Le- 
tuš. 

Zaradi opustitve podjetja. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 18. februarja 1952. 
Žt. 321/1-1952 1892 

• 
577. 

Besedilo: »Ekonomija« KLO Braslovče. 
Zaradi združitve z državnom posestvom 

v Žovneku. 
St. 90/1-1952 1969 

Besedilo; »Šivalnica« KLO Dobrna. 
Zaradi opustitve obrata. 

St. 2345/1952 1963 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 25. februarja 1952. 
• 

578. 
Beseddik):   Uprava krajevnih gospodar- 

skih podjetij Šempeter pri Gorici. 
Ker se je podjetje razdelilo in predme, 

novalo. 
OLO Gorica, poverjeništvo za finance 

dne 29. februarja 1952. 
St, 2193-51 2094 

.    . * 
870. 

Besedilo: Okrajno podjetje za odkup ži- 
vine in Živalskih proizvodov, Kamnik. 

J.    Zaradii končane likvidacije. 
OLO Kamnik, poverjeništvo za Knance 

dne 28. februarja 1952. 
St. 49252 2166 

580. 
Besedilo:    Okrajno    podjetje   »Meso«, 

Kamnik. 
Zaradi ••••••• likvidacije. 

0L0 Kamnik, poverjeništvo za f.nance 
dne 29. februarja 1952. 

Št. 515/52 2164 
• 

581. 
Besedilo; Okrajni magazin, Kamnik. 
Zaradi končane likvidacije. 

0L0 Kamnik, poverjeništvo za f.nance 
dne 5. marca 1952. 

Št. 578/52 2231 
• 

582. 
Besedilo:  Delavsko  uslužbenska resta, 

vracija »DUR«, Ribnica. 
Ker je prešlo v sestav Gostinskega po- 

djetja KLO, Ribnica. 
Št. 1061/3 1735 

Besedilo:  Sodavičarstvo   KLO  Ribnica. 
Ker je prešlo v sestav Gostinskega pod. 

ietja KLO Ribnica. 
Št. 1061/2 1737 

OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 
dne 15. decembra 1951. 

* 
583. 

Besedilo: Ekonomija KLO Ribnica. 
Ker   je   prešlo v  sestav   Gostinskega 

podjetja KLO Ribnica. 
OLO Kočevje, poverjeništvo Za finance 

dne 18. decembra 1951. 
St. 1061/1 1738 

• 
584. 

Besedilo; Šiviljska delavnica KLO Ko- 
čevska Reka. 

Kér je prenehala poslovati;. 
OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 

dne 14. februarja 1952. 
Št. 672 1741 

585. 
Besedilo:   Okrajno   trgovsko   podjetje 

»Prehrana« in »Okrajni magazin (Kranj). 
Zaradi spojitve v novo podjetje (odloS. 

ba OLO Kranj okolica, št. 1118/1 z dno 29. 
IX. 1951). 

OLO Kranj okolica, poverj. za finance 
dne 4. marca 1952. 

Št. II-Ö85/3-51 2289 
• 

586. 
Besedilo:   Mestna   podjetja   »Prevoz«, 

Brežice. 
Zaradi združitve z »Ekomoovijjo MLO«,. 

Brežice. 
OLO Krško, poverjeništvo za finance 

dne 4. marca 1952. 
Št. 747/1—1952 2196 

* 
587. 

Besedilo:  Komunalna banka OLO Kr. 
ško. 

Zaradi   združitve   z   Narodno   banko. 
Krško. 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
dne 5. marca 1952. 

Št. 761/1—52 2197 

5S8. i 
Besedilo:    Krajevno   avtoprevozništvo, 

Sv. Peter pod» Svetimi gorami. 
Zaradi ukinitve. 

OLO   Krško,   poverjeništvo  za  finance 
dne 16. februarja 1952. 

Št. 396 1587 
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tam umrli. Od tedaj se pogrešata. Predla- 
gatelj je Mulej Franc, Prožinska vae 90, 
p. Štore, priglasitvoni rok: tri mesece od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 29. februarja 1952. 

R 158/51 7695 
Rokavee Franc roj. 20. III. 1910, ein 

Franca in Marije rojene Rajer, delavec, 
Velika Uova gwa 23, je odšel 1937 v 
Afriko, ee je dva meseca pozneje oglasil, 
od tedaj dalje pa se pogreša. Predlagate, 
ljica je Rokaveo Ana, Luce 49, p. Žalna, 
ekrbnik Krese Stanislav, uradnik pri tem 
sodišču. Priglasitveni rok: tri mesece od 
od te objave. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 7. avgusta 1952. 

R 269/51 1605 
Koncilja  Franc, roj. 30.  VII. 1921, in 

••••••• Rafael, roj. 18. X.  1919, oba Iz 
Zg. Tuhinja, ee kot borca NOV od maja 
1943 pogrešata. Predlagatelj je Koncilja 
Janez, kmet, Zg. Tuhinj 13, ekrbnijj Skuk 
Jože, sodni uslužbenec pri tem sodišču. 
Priglasitveni rok: tri, mesece od te objave 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 1. februarja 1952. 

I R 31/52-6 1924 
Oberstar Zdravko, roj, 14, II. 1920. an 

Josipa to Marije rojene Kozina, leeni tr- 
govec v Sodiražici 47. je kot borec NOV 
padel 4. IV. 1945 med Bukovjem to Po- 
etojno. Predlagatelj jo Oberster Jože, kmet 
v Sodražioi 47, Skrbnik Brežic Jože, usluž. 
beoec pri tem sodEšču. Priglasitveni rok: 
tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče • Kočevju 
dne 22. februarja 1952. 

I R 277/51-5 2458 
Peterca Jože, roj. 11. I. 1924, am Jožefa 

im Rože rojene Sulc, eoboelikarski pomoč, 
nik v Ljubljani, Ceeita na Brdo 24, ee kot 
borec NOV ie bojev v Ribnfci pogreša. 
Predlagatelj je Peterca Jože star., Ljub- 
ljana, Cesta na Brdo 24, skrbnik pa Tra. 
tar Antomii'ja, Ljubljana, Cesta na Brdo 25. 
Priglasitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 
I R 275/51—5 2459 

Tlakar Mirko, roj. 8. VI. 1920, sin 
Franceta in Cecilije rojene Celare, trgov, 
eki pomočnik v Ljubljani, Predovičeva 12, 
je cdëel 1943 k partizanom in se od 4. 
nemške ofenzive pogreša. Predlagateljica 
je Tlakar Cecillia, Ljubljana, Predovičeva 
12, skrbnik Gorkič Alojz, Ljubljana, Pre. 
dovičeva 12. 

Tlaker Slavko, roj, 2. VI. 1921, sin 
Franceta to Cecilije rojene Celare, aktiv- 
ni peš. podnairednik v Ljubljani, Predo- 
vičeva 12, ee kot partizan od jceenii 1943 
pogreša. Predlagateljica je Tlaker Cecili- 
ja, Ljubljana, Predovičeva 12, ekrbnik je 
Koder Ivan, Ljubljana, Predovičeva^ 12. 

Priglaeiitiveni rok za oba pogrešanca: 
dva meseca od. te objave. 

I R 290/51-5 2460 

Vrhunc Anton, roj. 30. XII. 1922. ein 
Franca in Ivane rojene Gartner, klepar, 
ski pomočnik v Ljubljani. Draga 45, ee 
kot partizan od leta 1942 pogreša. Pred- 
lagatelj je Vrhunc Franc, Ljubljana, 
Frankotpanska 21, ekrbnik Zička Milka, 
Ljubljana, Draga 65. Priglaistveni rok: 
dva   meseca od te objavo. 

Okrajno sodišče Ljubljana mesto 
dne 25. februarja 1952. 

I R 309/51 11244 y 
Dvoršak Adolf,   roj. 15. VI. 1020,   sin 

Daniela • Marije rojene Heler, kmečki 
ein., v Trčovi Je kot borec NOV padel baje 
1944 na Kozjaku in ee od tedaj pogreša. 
Predlagateljica je Dvoršak Marija, Trčova 
60, skrbnik Fluher Ivan, Trčova 53. p. 
Maribor. Priglaeitvenl rok: tri mesece od 
te objave. 

Okrajno sodišče Maribor okolica ' 
dne 22. novembra 1951. 

II R 281/51 2013 
. Bajt Zvonko, roj. 8. XI. 1923, &in Anto- 

na to Vaici rojene Volle, abiturient v Ma- 
riboru, Stritarjeva 6. ee kot borec NOV od 
aprila 1943 pogreša. Predlagatelj je oče 
Bajt France, Madbor, Vretovškova 4, skrb- 
nik Gorjup Jožef, uslužbenec pri svetu za 
socialno skrbstvo MLO Maribor. Priglasi, 
tveni rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 5. februarja 1952. '"' 

I R 263/51-6 155 
SmodiS Stefan, roj. 5. IX. 1920, san To- 

maža to Ane rojene Obran. Vescica 57, 
je bil kot prisilni mobtliziranec ranjen 
oktobra 1944 na ru6ki fronti in je še isti 
mesec umrl. Predlagatelj je brat Smodi«" 
Fiamc, Vescica 57, skrbnik KutoŠ Jožef, 
VešSca 50. Priglasiitveni rok: tri meeeee 
od te objawe. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 27. decembra 1951. 

I R 272/52—7 1444 
Remgeo Avgust, roj. 7. VIIL 1918, ein 

Stefana in Ane rojene Vohar, kovaški po. 
močnik v Puconcnih 109, je bil pri napadu 
na Beograd aprila 1941 ranjen in Je v 
bolnici umrl. Predlagatelj je brat Rengeo 
Franc. Lipovec 114, M. Sobota, sknbmük 
Mavčeč Franc, GamČanj 88. Priglasitveni 
rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 5. februarja 1952. 

I R 273/52-10 1800 
VTaj Janez. roj. 7. VII. 1923. sin Fran. 

ca in Frančiške rojene Bençak, poljede- 
lec, Bodonci 100, je bil leta 1944 mobiliai, 
ran, poslan na rusko bojišče, tam ujet 
in 2. II. 1945 na Poljekem ustreljen. Pred. 
lagateljica je VlaJ FranSiSka, Bodonci 100, 
M. Sobota, skrbnik Bokan Mihael.- Bo- 
donci. Priglasitveni rok: dva meseca od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 19. februarja 1952. 

I R 102/52-4 2270 
Mramor Jože, roj. 5. 1.1923, sin Antona 

in Alojzije rojene Zalar, učiteJjffčnik, 
Cerknica •t Je kot interairanec po zlo- 
mui Italije odšel med. borce NOV to se od 
leta 1944 pogreša. Predlagatelj je Zalar 
Frano oziroma starši, Cerknica 286, skrb. 
na'k Jeranče Slavko, zemljiškoknjižni re- 
ferent pni lem sodišču. Priglasitveni rok: 
šeet mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 4. marca 1952. 

I X 103/52-3 1636 
Penko Maksimilijan,   roj. 28. V. 1910, 

ein Lovra in Ane rojene Špetič, delavec v 
Na danjem selu 40, p. St. Peter na Krasu. 
Je Ml kot borec NOV odpeljan v Pulj, to 
ee od jeseni  1943 pogreša. Priglasitveni 
rok: šest mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 12. februarja 1952. 

I R 91/51 1307 
Godec Jožef, roj. 15. III. 1884. vinwar 

v Sp. Velovleku, p. Moškanjoo. je I. 1930 
zapustil ženo in stiri otroke ter neznano 
kam odšel Od leta 1931 ee pogreša. Pred. 
lagateljica je žena Godec Marija, Sp. Ve. 
lovlek 9, skrbnik Druzovič Alojz. Sp. Ve- 
lovlek 23. Priglasitveni rok: tri meeeee cd 
te objave. 

I R 36/52 1309 
Polanec Vincenc, roj. 28. III. 1910, Dr. 

stelja 45. je bil 3 IX. 1942 odpeljan v 
ptujske zapore, nato v Martlbor. kjer je 
bil verjetno kot talec 2. X. 1942 ustreljen. 
Predlagateljica je žena Polanec Neža, Dr. 
stelja 45, p. Sv. Urban pri Ptuju, skrbnik 
Polanec Feliks, posestnik v Jiršovcih 45. 
Priglasitveni rok: tri mesece od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 5. februarja 1952. 

I R 38/52 1306 
Plohi Vladimir, roj. 28. XII. 1915, *ra 

Antona in Terezije, Nova vas 5 pri Ptu. 
ju, se kot prislni mobiliziranec nemške 
vojske iz bojev za Köln od 21. L 1945 po- 
gieša. Predlagateljica je žena Plebi Ma. 
rija, skrbnik Hočevar Angela, uelužbenka 
prj tem sodišču. Priglasitveni rok: tri 
mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 7. februarja 1952. 

II R 726/51-6 1760 
•Dovžan Srečko, roj. 18. VII. 1927, ein 

Ane Dovžan poročene Košir in Koželja 
Felikea. kljucavnćičareki vajenec, Mojstra- 
na 154, 6e kot borec NOV od spopada pri 
Štanjelu na Krasu dne 2. II. 1945 pogre. 
ša. Predlagatelj je oče Koželj Feliks, Moj. 
strana 154, ekrbnik Gostič Milan, usluž- 
beneo pri tem sodfêcu. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno eodišče r Radovljici 
dne 15. januarja 1952. 

I R 717/51—6 1570 
Kavčič Janez, roj. 23. V. 1910, ein Jane- 

za in Ivane rojene Seljak, ključavničar. 
Jesenice, Cerkvena 2, je kot borec NOV 
pomladi 1942 pri Potokih padel v nem- 
ško zasedo in se od tedaj pogreša. Pred» 
lagateljica je sestra Ursifî Ivanka, Jeseni, 
ce. Goeposvetska 54, skrbnik Gostič Mi- 
lan, nameščenec pri tem sodćčču. Pri. 
glasitveoi rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče r Radovljici 
dne 9. februarja  1952. 

R 272/51-4 11797 
Koren 'Rajmund, roj. VIL 1915. ein 

Norberta in. Genovefe, Vuhred, ee od ma- 
ja 1945 pogreša. Predlagateljica je Koren 
Marijja, Vuhred 49. ekrbrók Sinrajh Fer. 
dinand, uslužbenec pri tem sodiSču. Pri- 
glasitveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče r Slovenjem Gradcu 
dne 28. novembra 1951. 

I R 79/51 1633 
Plahuta Stefan, roj. 4. XII. 1881, kur- 

jatf v Hrastniku, Je bil ob epopadu med 
nemško to partizansko patruljo dne 23. VI. 
1944 odpeljan in ee od tedaj pogreša. 
Predlagateljjca je žena Plahuta Helena, 
Dol 107 pri Hrastniku, priglasitveni rok: 
do 20. VI. 1952. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 15. januarja 1952. 
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I R 13/52-4 1634 
Drnovšek Ladislav, roj. 27. VI. 1911, 

sin Ivana m Marije rojene Fabjan, siru. 
gar v Zagorju, je bü decembra 1913 v 
bojih z Nemci ranjen in se od januarja 
1944 pogreša. Predlagateljica je mati Dr- 
novšek Marija •••••••• Žibret, priglasi» 
tveni rok: do 1. V. 1952. 

I R 15/52—4 1632 
Vozelj Jože, roj. 31. VIII. 1921, ein Jo- 

žefa in Ane rojene Golouh, dimnikar v 
Laškem, ee kot mobclizdranec v nemško 
vojsko od 28. I. 1945 te okolice Königs- 
berga pogreša. Predlagateljica je žena Vo. 
želj Danijela, Hrastnik 62, pdglasitveni 
rok: do 1. V. 1952. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 24. januarja 1952. 

I R 76/51-3 2202 
Pavlic Manja rojena  Vrtacnik 16. II. 

1920, b3i Ivana in Marije rojene Virant 
iz Trbovelj, je bila po hrvat6kem prekem 
sodušču 24. III. 1945 obsojena na pet let 
robije in sj od tedaj pogreša. Predlaga, 
teljica je Vrtačnik Ivana, gospodinja. Tr- 
bovlje, priglasitveni rok: do 1. maja 
1952. 

Okrajno sodišiS© v Trbovljah 
fine 26. februarja 1952. 

I    

Amortizacije 
Urede »e postopanje ta amortizacijo 
vrednotnic, katerih imetniki se pozivajo, 
naj T danem roku priglasijo sodišču svojo 
pravice, sicer se bodo vrednotnice Uickle 

za neveljavne 

II N 290/52-2 1923 
Mubi Marija rojena Trebar. Bitnje 55, 

Kranj, prosi za amortizacijo izgubljene 
hranilne knjižice bivše Mestne hranilnice 
v Kranju, št 41181 z vlogo val. 956 din 
na ime Trebar Marija. Brđtof pri Kranju. 
Priglasitveni rok: dva meseca od te ob. 
jave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dno 25. februarja 1952. 

I R 389/51 11800 
* VindSar Marija, Zg. Bitnje, p. Kranj, 

prosi za amortizacijo izgubljene življenjske 
zavarovalne police Vzajemne zavarovalni. 
ce v Ljubljano, št. 6608 na ime Vindiišar 
Ivan, z zavarovalno veoto 15.000 din, za. 
čeiek zavarovanja 1. IX. 1927, konec 1. IX. 
1951. Koristnrk je ob doživetju Vindišar 
Ivan. po emrti pa prinosltelj. Priglasitve, 
ni rók: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče Ljubljana mesto 
dne 10. decembra 1951. 

I R 270/51-5 11208 
MihaKč Marica, Mala Nedelja 26, prosi 

za amortizacijo svoje izgubljene hranilne 
knjižice bfrše Hranilnice in posojilnice, 
pri Mali Nedelji št. 17, z vlogo 1239 din. 
Priglasitveni rok: dva meseca od te obu 
jave. 

I R 269/51-5 11209 
Novak Matevž, posestnik, Bovec 46, pro- 

si za amortiBad'tjo izgubljene hranilne 
knjižice bivše Okrajne posojilnice v Lju- 
tomeru, št. 5399 z vlogo 3466 dfta. na ime 
Novak Andrej. Priglasitveni rok: dva me. 
seca od te objave. 

Okrajno sodišče • Ljutomera 
dne 19. novembra 1951. 

I R 272/51—4 1577 

Tkalec Mihael, zadružnik, Križevci, 
prosi za amortizacijo svoje izgubljene 
hranilne knjižice bivše Hranilnice in po. 
sojiilnice v Krcževclh s št. 196 in vlogo 
1199 din. in hranilne knjižice št. 28-9 z 
vlogo 1749 dinarjev na ime Tkalec Kata. 
réna. Priglasitveni rok: dva meseca od to 
objave. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 14. februarja 1952. 

II R 421/52 2016 

Na prošnjo Legata Antona Rudolfa, upok. 
profesorja v Mariboru, Heroja Tomšiča 2. se 
uvede postopanje za amortizacijo izgub- 
ljene hranilne knjižice bivše Volksbanke, 
podružnice v Mariboru, izdane 9. V. 1945 
e št. 3744 na ime Anton Rudolf Legat z 
zneskom 15547.24 RM. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 7. februarja 1952. 

I R 305/52—4 2065 
Basa Štefan, delavec v Beltincih 195, 

prosi za amortizacijo svoje hranilne knji- 
žice bivše Hranilnice m posojilnice v 
Beltincih, št. 236/645 jn z vlogo 2163 din. 
Priglasitveni rok; dva meseca od' te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dno 28. februarja 1952, 

I R 713/51 2271 
Sodja Franc, Boh. Srednja vas 26, pro. 

ei za amortizacćjjo hranilne knjižice biv- 
še •••••••• in posojilnice v Boh. Sred- 
nji vast., št. 1829 na ime žvan Mina, Boh. 
Srednja vas 26, z vlogo 1.366.90, ter hra- 
nilne knjižice iste hranilnice št. 2113 na 
ime Tancar Mfma, Boh. Srednja vas 26, z 
vlogo 3-875.51 din. Priglasitveni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Radovljici 
dne 3. februarja 1952. 

Razne objave 
St. 203/52 

Objava 
2786 

Oklic dedičem 
naj v danem roku priglasijo sodišču svo- 
je dedne pravice ali imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih bo gicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti 
deleži pa bodo izročeni državi oziroma 
jih bo za dediče, ki so znani, a neznanega 

bivališča, hranil skrbstveni  organ 

0 863/51-7 1607 

Grilc Marijana rojena âtukr, posestni. 
ca v Stiski vasi 2. je umrla 4. XI. 1951, 
zapustiivši poslednjo voljo. Njen polbrat 
Urh Étular, biva neznano kje. Priglasi, 
tveni rok: šest mesecev od te objave . 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 13. februarja 1952. 

O 608/51—13 1925 

Jenko Janez, kmet, Zg. Brniik 93, je 
umrl 24. VII. 1951, zapustivši naredbo po- 
slednje volje. Njegov ein se pogreša. 
Priglâsfltveni rok: šest mesocev od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dno 21. februarja 1952. 

Dr. Hana AhaSS je bila dne 18. III. 
1952 vpisana v Odvetniško zbornico • 
Ljubljani kot odvetnik s sedežem evoje pi. 
sarne v Ljubljani. 

Izvršilni odbor Odvetniške zbornice 
T Ljubljani 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
aaj v danem roku priglasijo terjatve ozi- 
roma poravnajo svoje obveznosti do pod» 
ietij v likvidaciji, sicer  se bodo dolgovi 

sodno izterjali 

St. 23/52 2409 
Po sklepu zadružnkov na redni letno 

skupščini dne 27. I. 1952 je Kmetijska 
zadruga z o. j. Božakcuvo preSla z dnem 
15. III. 1952 v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: do 15. IV. 1952. 

Likvidator 
2609 

Po 6klepu delavskega svela Cinkarno 
Celje z dne 7. II. 1952 je prešla Ekono- 
mija Cinkarne v Bukovžlaku z dnem 1. 
IV. 1952 v likvidacijo. PriglasMvenii rok: 
do 15. IV. 1952. 

Likvidatorji 

St. 1/52 320 
Po sklepu KL0 Galicija je bilo, dne 2. 

III. 1951 likvidirano krajevno podjetje 
»Šmljsko-krojažka delavnica< KLO Ga- 
licija. Priglasitveni rok: do 1. IV. 1952. ; 

Likvidacijska komisija 
St. 11/52 2410 

Z odločbo Zadružnega sklada, Gorica, 
uprava v Solkanu št. 64/1—52 z dne 21. 
I. 1952 js prešlo Trgovsko podjetje Za- 
družnega sklada, Gorica z dnem 1. II. 
1952 v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 
31. III. 1952. 

Likvidator 
St. 2030/1-2 2170 

Po eklepu upravnega odbora Steklarn* 
Hrastnik v Hrastniku jo prešla tovarniška 
ekonomija >Grmacec v Šmartnem pri Li- 
tiji 1. XI. 1951 v likvidacijo. Priglasitve- 
ni rok: 15 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

St.   107/52 2068 
Z odločbo KLO Kočevje, št. 302/7—52/Po 

z dne 27. II. 1952 je prešla Uprava KLO 
gostinskega podjetja Kočevje z vsemi svo- 
jimi poslovalnicami v likvidacijo. Prigla. 
sitveni rok: en mesec od te objave. 

Uprava gostinskih podjetij 
Kočevje 

2106 
Z odločbo MLO v Kranju, št. 387/52 

dne 9. II. 1952 je prešlo Mestno podjetje 
»Vrvarnac v Kranju z dnem 9. III. 1952 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 15. 
IV. 1952. 

Likvidacijska komisija 

Tajn št. 1008 2237 
Ekonomija Tovarne verig. Lesce pri 

Bledu je prešla v likvidacijo. Priglasitve, 
ni rok: do 15. IV. 1952. 

Torarna verig, Lesce pri Bledu 
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Št. 59/1 2236 
Na podlagi odločbe Sveta za prosvolo in 

kulturo VLRS št. 267/5 z dne 5. III. 1952 
preide »Državno gospodarsko podjetije 
>študentski domovi ,n menze, direkcija v 
Ljubljani«; v likvidne jo. Prglasitveni rok: 
do 31. III. 1952. 

Likvidacijska komisija 

St. G/55 1927 
Gozdarsko nabavno podjetje, Ljubljana, 

Parmova 37, jo bi'lo z odločbo vlade LRS, 
St. II-1461/2-51 z dne 25. I. 1952 ukiaje. 
no io je prešlo z dnem 31. XII. 1951 v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 d!ni po 
tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

St. 2/52 2319 
Delavsko uslužbenska restavracija OLO 

M. Sobota, je z odločbo OLO M. Sobota 
št. 2071/1 prešla z dnem 1. III. 1952 v 
likvidacijo Priçlastitveni rok: do 31. III. 
1952. 

Likvidacijska komisija 

St.  171/52 1009 
Kmetijska zadruga Okonina ee je z 

dnem 1. X. 1951 prik! juoila Kmetijski! 
zadrugi Radmirje ter posluje od tedaj pod 
njenim naslovom. Priglasili ve upnikov gin 
dolžnikov Kmetijske zadrugo Okonina naj 
se poSiiljajo na Kmetijsko zadrugo Rad- 
murje. 

Kmetijska zadruga Radmirjo 

2732 
Kmetijska zadruga Radomerje, p. Lju. 

tomer, je prešla v likvidacijo. Priglasit ve- 
ni rok : do 1. IV. 1952. 

Likidacijska komisija 

1709 
Po sklepu občnega zbora je Kmetijska 

zadruga z o. j. Kljucarovai pri Ormožu 
prešla dne 1. III. 1952 v likvidacijo. Pri. 
glasitveni rok:  do 1. IV. 1952. 

Knjigovodski center kmetijskih zadrug, 
Sv. Tomaž pri Ormožu 

2019 
Po sklepu občnega zbora z dne 27. I. 

1952 je Kmetijska zadruga z o. j. Vogri- 
čevci. okraj Ljutomer prešla 1. II. 1952 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 1. IV. 
1952. 

Likvidacijska komisija 

2318 
Kmetjsika zadruga z o. j. Zbure je pre- 

Sla v likvidacijo. Priglasitveni rok: 15 dni 
od te objave. 

Likvidator 

St. 20/52 2239 
Kmetijska zadruga Zelin, okraj Idrija, 

je po sklepu skupščine prešla 1. III. 
1952 v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 
31. III, 1952. 

Likvidacijska komisija 
2020 

Po sklepu občnega zbora z dne 24. II. 
1952 je kmetijska zadruga z o. j. v 2ero- 
vincih, okraj Ljutomer dne 1. H. 1952 
prešla v likvidacijo. Priglasiftveni rok: 
do 1. IV. 1952. 

Likvidacijska komisija 

2169 
Kmetijska zadruga z o- j. Žižka, okraj 

Dol. Lendava, je po sklepu zbora 19. II. 
1952   prešla  v  likvidacijo.   Priglasitveni 
rok: do 31. III. 1952. 

Kmetijska zadruga r Žižki 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Adam Barbar«, Maribor, Tezno, Vrab. 
lova 5, osebno izkaznico, reg. št. 44932, 
ser. št. 0047118, izdano v Mariboru 14. 
III. 1951. 2531 

Allié Ivan, Studence 31, p. Hrastnik, 
delovno knjižico št. 1617570. 1C99 

Ambroža Božcna, Ljubljana, osebno 
izkaznico, izdano na Jesenicah, 2858 

AndoljSck Ivana, Mali vrh 42, Šmartno 
ob Palci, osebno izkaznico, ser. št. F— 
0429448, reg. št. 6138. 2327 

Andrcjčič Jože, Stara vae 13, osebno 
izkazneo ser. št. 0313785. 2756 

Anžclc 'Roža, Maribor. Stolna 10, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 3479, ser. 20799, iz- 
dano v Mariboru 3. I. 1951. 2355 

Apatie Martin, Beltinci 111. roj. 10. V. 
1922, osebno izkaznico, reg. àt. 4057, ser. 
št. G—0085767. 11520 

Appeiiaucr Jože, mehanik. Mestno tr- 
govsko podjetje >Mleko« Maribor, osebno 
izkaznico št. 4 za tujega državljana, šo- 
fersko in sindikalno izkaznico ter delovno 
knjižico. ^ 1812 

Arih Pavla, Sv. Lovrenc na Pohorju 30, 
osebno izkaznico, reg. Št. 22295, ser. St. 
0571153, izdano pri Sv. Lovrencu 1951. 

2328 
Babic Anton, Maribor, Koseškega 22, 

osebno izkaznico, reg. št. 39718, ser. št. 
0031464, izdano v Mariboru 25. I. 1951. 

2788 
Balau Ivana, Rimske Toplice 25, oseb- 

no iizkaznico, reg. št- 18291, ser. št. F— 
065203. 2567 

Barlovič Genovefa, Maribor. Taborska 
11, osebno izkaznico, reg. št. 17040, eer. 
št. 0017955, izdano v Mariboru 2. I. 1951. 

2523 

Beler Karel, Jesenice. Fužinska 3. oseb. 
no fckaznico, izdano na Jesenicah, in 
vojaško knjižico, izdano na Reki.       2479 

Berglez Olga, Zeče 21, osebno izkazni- 
co, reg. št. 22623 eer. št. 078783, izdano 
od KLO Skalce, Poljčane. 2382 

Bernad Katarina, Gabrje 84. Dol. Len. 
dava roj. 10. I. 1924, osebno izkaznico, 
reg. št. 7719, ser. št. G—0230429.    , 2244 

Beve Neža Celje, Cankarjeva 11, osebno 
izkaznico, reg. št. 5171, ser. št. 0593900. 

2564 
Biderman Ferdo, Celje, osebno iakaz- 

co, reg. št. 55790, tn partijsko izkaznico. 
1839 

BiH Justina ločena Viindiš, Zg. Radva- 
nje pri Mamboru, delovno knjižico števil, 
ka 236841, Sedano v Mariboru 1. 1948. 

2793 
Biijak Florijana, Cmi vrh nad Idrijo, 

osebno izkaznico, reg. št. 47258, eer. št. 
42511. 723 

Blaj Ljudmila, Šmartno pri Litiji, oseb. 
no izkaznico, ser. št. F—01G2995, reg. St. 
4679. in sindikalno tokazœ'co, izdano v 
Šmartnem pri Litt'iji. ' 242C 

Blatnik Dana, Ljubljana, Dravska 3, 
osebno izkazuco št. 5744. izdano v Ljub. 
ljani. 26 J5 

Bojanič Olga, Vipava 45, osebno izkaz. 
nico št. 10329, ser. št. 0092761, izdano v 
Sarajevu. 2744 

Bokan Rozalija, Dolič 48, p. Gor. Len- 
dava, osebno izkaznico, reg. št. 24527, ser 
št. 0106237, izdano v Murski Soboti.    2248 

Boldin Matilda. Gomiliko 28 pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. št, 13713. ser. št. 
F—0687967, izdano pri OLO Celje okolica. 

2582 
Bolte Viktorija, Celje, Cesta na grad 45, 

osebno izkaznico, reg. št. 12145. eer. št. 
0600278. I860 

Bonfa Karel, Ljubljana, Mestni trg 17, 
osebno izkaznico, reg. št. 799, ser. števil- 
ka 0190109 izdano pri OLO Kranj okolica. 

2431 
Bonča Marija, Vižmarje 200, osebno iz- 

kaznico, izdano v Ljubljani. 2517 

Borštnar Ada, Ljubljana, Skolja 12, 
osebno izkaznico, reg. št. 62965/51, ser. 
st. 00S5275. izdano ,v Ljubljani. 2850 

Božnik Karol, Celje, Kersnikova 8. oseb. 
no izkaznico,, reg. št. 13110. ser. številka 
0603245. 1873 

Brecolnik Angelca, Ljubljana, Celovška 
93, osebno izkaznico, reg. št. 15625/50. ser. 
št. F—0037935, izdano v Ljubljani.    2706 

Brcznvšek Frauc, Celje, Cesta na grad 
12. osebno izkaznico   reg. št. 12707/52. 

1636 
Brgleg Jože, Celje, Cesta pod gradom 

9, osebno izkaznico reg. št. 8823, ser. št. 
0599009. 2551 

Brglez Franc, Celje. Kovinska 9. oseb- 
no izkaznico, reg. št. 16311, eer. številka 
0606616. 1868 

Bromšek Alojzija, Celje, Muzejski trg 
9, osebno izkaznico, reg. »t. 11845. ser. št. 
0599978. 2573 

_ Brenčič Jože, Hotedr§.'ca, delovno Icnji. 
žico št. 1412811, izdano na Rakeku revc'- 
tfTano od OLO Idrija 22 XI. 1948.-   694 

Brus Franc, Hotedršica 61, delovno 
knjižico št. 1290017, izdano ra Rakeku, 
revidirano od OLO Idrija 22. XI. 1948. 

695 
Bukovec Anton, zidarski delavec v Lju- 

tomeru, Glavni trg. sedaj v Radomeršča- 
ku, osebno iakazaico, reg. št. 18 ser. št. 
F—0224328, «odano 24. XI. 1950 v Lju- 
tomeru, 927 

Bule Jože, Ljubljana, Tržaška 12, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 5850/50, eer. št. 
F—0028160, izdano v Ljubljani       2615 

Burger Ludvik, Rošpoh 1 pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 25400, ser. àt. 
0175319, izdano v  Mariboru 1.  1951. 

2802 
Cerovšek Anion, Pečovnik" 13, Celje, 

osebno izkaznico, reg. št. 63S6, izdano v 
Celju. 1856 

Cesar Marija, Veliki Kal 5, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0337485. 2757 

Copak Marija, Manlio r, Glavni trg 4» 
osebno izkaznico, reg. št. 7933, ser. šle. 
vilka 4143. izdano v Mariboru 2. XII. 
1950. 2332 

Chum Sieglinda, Maribor, Ob železnici 
6, delovno knjižico, izdano v Pancevu. 

2S01 
Čcsnik    Ivanka,    Sv. Peter na Krasu, 

osebno izkaznico št. 16007, izdano v Po- 
stojni, in delovno kni.žico, izdano ]. 1946 

1 v Ljubljani. 2747 
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Dege Miroslav, Maribor, Pobrežje, Lev. 
čeva 22, osebno izkaznico, reg. št 34281, 
ser. št. 0036215. izdano v Mariboru leta 
1951 in prometno knjižico za kolo znam- 
ke >Propeler<. 2358 

Dekleja Iran, Galjevjca. blok I, osebno 
izkaznico in potrdSlo o vojaški nesposob- 
nosti, izdano v Ljubljani. 2425 

Desanti Julijan, Maribor, Barvarska 7, 
šofersko izkaznico za vsa motoma vozila, 
Izdano v Sarajevu 1. 1951. 2796 

Devjak Marija, Logatec, odločbo o in/va. 
tiidnini, izdano v Ljubljani. 2903 

Dežman Stanko, Ljubljana, Poljanska 
1 oeebmo izkaznico, reg. It. 60612 ser. 
št. F—0062922, »zdano v Ljubljani.     2709 

Doki Ivan, Elektro-Celje, montažni 
obrat, Sv. Peter v Sav. dolini, roj. 3. IV. 
1922, osebno iskaznico za obmejni pae, 
reg. št. 15100, izdano v Radgoni.       2677 

Dolher Marija, Celje, Kovinska 7. oseb- 
no izkaznico, reg. št. 4247, ser. št 0591561. 

'    2571 
Dolinšek Elfnda, Maribor, Heroja Bra- 

cca 15, osebno .izkaznico, reg. šl. 46594, 
ser. St. 0039316, izdano v Mariboru 3. IV. 
1951. 2330 

Dolinšek Pavel, Ljubljana, Karlovška 28. 
osebno "zkaznico, izdano v Ljubljani 

2813 
Dolinaj Erka, Stara Pazova, osebno iz- 

kaznico št. 3567, izdano v Stari Pazovi. 
2964 

Drašler Frančišek, Borovnica, roj. 30. 
IV. 1910, osebno izkaznico, reg. št. 37181, 
ser. št. 0144991, izdano v Borovnici. 

2478 
Dvoršak Karel, Strensko '32, Rimske 

Toplice, progovni delavec, roj. 8. IX. 1903, 
osebno izkaznico in letno režijsko vozov- 
nico. 2477 

Erman Marija, St. Janž. Dobrova, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 13261, ser. številka 
P—0133258 izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 2850 

Eržen Minka, Mleščevo 39, KLO Ivanč- 
na gorica, osebno izkaznico, reg.št. 10192, 
ser. št. 002•502, izdano v Grosupljem. 

2852 

Faganeli Metoda. Celje, Jožefov hrib 33, 
maturitetno ^ricevalo iz 1. 1945.        2557 

Fišer Valter, Tovarna glinice in alu- 
minija Strnišče, osebno iekaznico. reg. št. 
15221, eer. št. 0277003, izdano v Ptuju 10. 
VII. 1951. 2471 

Fištravec Stane, Maribor. Heroja Zidan, 
ška 16, pomočnižko spričevalo mizarske 
stroke izdano od Mestne obrtne zbornice 
v Mariboru 6. VII. 1946. 2337 

Foraazarič Franko, Vrtojba 193, p. Sem. 
peter pri Gorici, roj. 19. VIII. 1923. oseb. 
no izkaznico, ser. št. 02882, reg. številka 
37781. 1987 

Fras RozaKja, Kokolanjščak 20, Videm 
ob Sčavmioi, osebno izkaznico reg. števil- 
ka 15744/V. izdano 13. XII. 1951.     1954 

Gaberäek Franc, Celje. Ostrožno 77, 
osebno izkaznico reg. št. 16493 eer. šte. 
vilka 0607699,. partijsko kniižjoo št. 461621 
an vojaško tojiSco rea. oficirja, št. 6510. 

2548 

Oajšek Ruža, Celje, ZidanSkova 20, 
osebno iakazoliloo, reg. àt. 10Ô17. ser. št. 
0601603. 1831 

Qermadnik Albina, Celje, Kovinska H, 
osebno izkaznico, reg. št. 11703, ser. št. 
0599836. 1852 

Glinäek Franc, Šmartno v Rožni dolini 
33. delovno knjižico. 2577 

Golčman Marija, Celje, Sp. Hudinja 95, 
delovno knjižico. 1865 

Golič Stane, Maribor, Tezno. Samski 
blok Metalne, spričevalo o strokovnem 
teoretičnem izpitu iz ključavničarske 
stroke, izdano od Tovarne >Franc Lesko- 
šek< v Mariboru L 1951. 2334 

Golob Alojz, Celje, Tkalska 15. osebno 
izkaznico, reg. št. 4029, ser. št. 0591671. 

2539 
Golob Ivan. Nasova 40, p. Apače. roj. 

10. VIII. 1904, osebno izkaznico, reg. ät. 
5160,, izdano v Radgoni. 2737 

Golob Vida, Borovlje 1, Sv. Jurij pri Ce. 
Iju, osebno izkaznico reg. št. 37862, ser. 
št. F-0675372. 1857 

Gorišek Anton, Dol. Stara vas, delovno 
knjižico. 2486 

Gozdna npraya Turjak, revirno kladivo 
okrogle oblike z nazobčanim robom 
GU-41—II. 2514 

Grabnar Ivan, Ludranskti vrh 33, p. Cr. 
na pri Prevaljah člansko izkaznico Zveze 
sindikatov Jugoslavije, Društva upokojen, 
cev LRS s št. 25946. 2324 

Grad Janez, Beričevo 9, osebno takaz- 
n>:co. ser. št. F—0153107, reg. št. 45097, 
izdano   pri   OLO   Ljubljana    okolica. 

2745 
Gradbeni režijski odbor Minota evid. 

tablco tovornega avtomobila J-Mercedes«, 
št. S-483. 2617 

Grah Avgust, Gerlinci 29, p. CankoVa. 
roj. 18. III. 1934, osebno izkaznico, reg. 
št. 22086 ser. žt. G—0103796, izdano v 
M. Soboti. 2107 

Grcgora? Erika, Ljubljana, Podlcmbar. 
skega št. 31, osebno izkaznico številka 
6197/0489509. izdano v Črnomlju.      2367 

Grcgorin (Ignaca) Mara, Ljubljana, vo- 
jaško knjižico, ser. št. D—6916, izdano od 
Vojne pošte Ljubljana. 2705 

Grobler Valentin, Petrovce 70, reg. šte. 
vilka 20002. eer. Št. F—0656915. 2542 

Hauptman Janez, Zagorje ob Savi 76, 
osebno izkaznico, eer. št. F—0723938. reg. 
št. 22648, izdano v Trbovljah. 2294 

Hazelbah Vilma, rudarska šola Kreka. 
Bosna, maturitetno' spričevalo iz 1. 1935, 
radano v Celju. 1864 

Hedžet Terezija. Ljubljana, Frančiškan, 
ska 4, osebno izkaznico št. 4015. izdano 
v Ljutomeru. 2711 

Herman Fani, Laitkova vas, p. Sv. Pa- 
vel pri Preboldu,    osebno Sizkaznico. 

2437 
Hojnik Marija, Brezovica 10. p. Polen- 

šak. osebno izkaznico, ser. št. 31813, teda, 
no 24. IV. 1951. 1698 

Horvat Stefan, Maribor, Kamtóca 36. 
osebno izkaznico, reg. št. 25208, ser. št. 
0020964, iizdano v Maribora. 2317 

Horvat štelan, Ožbalt v Dravski doli- 
ni., osebno izkaznico reg. št. 25208, eer. št. 
0020964, izdano v Mariboru 4. I. 1951. 

2798 
Hotel Evropa, Celje, evid. tablico pogo- 

vornega avtomobila znamke >R'at<: šte. 
vilka 514 S-3476. 2553 

Hozjan Stanislav, Velika Polana 148, 
roj. 10. V. 1935, osebno izkaznico, reg. ät. 
22053, eer. št. G-0246363. izdano v Dol. 
Lendavj. 1816 

Hozjan Stefan, Veïika Polana 159, p. 
Crenšovci, osebno izkazniico za obmejni 
pas, ser. št. G—0246135, reg. št. 21625. 

10844 

Hren Ivanka. Ljubljana, Rožna dolina, 
Cesta III. št. 6, osebno izkaznico številka 
60076/51—0082386, izdano v Ljubljani. 

2520 
Hribar Vera, dijakinja VIII. razreda 

gimnaziiije na Ravnah, osebno izkaznico, 
ser.št. 0265959. reg. št. 1249. 2474 

Hržič Terezija, Mibovci, p. Velika Nede- 
lja, osebno izkaznico, reg. št. 23977, ser. 
št. 0267287, oTzdano v Ptuju. 2178 

Huber Ernest, Ljubljana. Cesta na Br- 
do 96, osebno izkaznico, izdano v Murski 
Soboti. 2754 

Inašič Jožef, Trdkova 85, p. Gor. Len. 
dava, izkaznico za kolo znamke >Elitta<:, 
št. okvira 79S0O. 2068 

Inkret Franc. Celje, ZidanSkova 11, 
osebno izkaznico, reg. št. 9841, ser št. 
0601027. '!549 

Ipavec Mihael, Ročinj 140, roj. 23. IX. 
1924, osebno nakaznico, ser. št. O2S5099. 
reg. št. 215, izdano v Gorici. 221Ó 

Izvršilni odbor OLO Poljčane, reg. št. 
S—5233 osebnega avtomobila znamke 
»Wandere«. 2380 

Jager Ivan, Zagrad 36. Celje, osebno iz. 
kaznico št. 6400, na jane Jager Terezija 
pa osebno izkaznico, reg. št. 7912, eer. 
št. F—0604127. 1867 

•Janin'k Janko, šofer. Marenberg 54. 
osebno izkaznico, reg. št. 19195, ser. št. 
0280505, izdano v Marenbergu. 2029 

Janežič Jože, Dobro polje 5, Ilirska Bi. 
strica, osebno izkaznico, ser. št. 0350673, 
reg. št. 3363. 2904 

Jazhec Stanko, R'ilnik 24 pri Celju, de. 
lovno knjižico št. 67012. 1838 

Jenko Marjan. Ljubljana, univerzitetno 
izkaznico §t. 219 Tehniške visoke šole. iz- 

/dano 1. 1947 na univerzi v Ljubljani. 
2753 

Jclšenak Julka, Ljubljana, Ciril Metodo- 
va 21, osebno izkaznico,  reg.  št. 33114, 
ser. št. 0029044.   izdano v Ljubljani. 

2387 
Jeraučič Jakob, Zg. Hrušica 10, osebno 

izkaznico, reg. št. 20882/51, ser. številka 
0043192, izdano v Ljubljani. 2703 

Jerin Ana, Blagovica, osebno izkaznico, 
reg. št. 17159, ser. št. 0463069, izdano v 
Kamniiku. 2962 

Jezernik Marija, Celje. Tomšičev trg 15, 
osebno iskaznico reg. št. 29, ser. številka 
0591284. 2562 

Jug Leopoldina, Maribor, Melje, Kremp- 
ljeva 4, osebno izkaznico, reg. št. 28970, 
ser. št. 0022130, izdano v Mariboru 8. I. 
1951. 2354 

Jugovic Ljudmila, Zabreznica 18 pri Zi. 
rovnioi, roj. 19, VIII. 1926. osebno izkaz, 
nico za obmejni pas, št. 3987 izdano od 
OLO Radovljica 8. I. 1951. 2472 

Kamenšek Franc, Ponikva. Slatrina 20, 
roj. 25. XII. 1915, osebno izkaznico, reg. 
št. 52347. ser. St. F—0677463, in voja- 
ško knjižico . 2543 
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Kapele Jože, loplfce 147, Zagorje ob 
Savi,   osebno iizkaznico, št. 0393197. 

2414 
Earner Jože!, Celje. Krožna poi 4, 

osebno izkaznico, reg. št. 13925, •••. št- 
0604231. 1853 

Kastelic Ivan, Dobiiče 7, p. Črnomelj, 
delovno knjižico st. 19287S4, dol. št. 1490, 
izdano v Črnomlju, ^849 

Kal Iran. Gabrkj, 50. Šoštanj, roj. 8, 
IX. 1934, osebno izkaznico, ser. it. F— 
0425447, reg. št 2137, izdano v Šoštanju. 

J720 

Kaukler Roža, Križeča vas. p. Studani- 
ce pni Poljčanah. roj. 19. XI. 1929, 
osebno izkaznico. 2182 

Kelemina Marija, Ljutomer, Ormoška 
28/11, osebno izkaznico, reg. št. 11718, 
eer. et. 0845228, izdano v Ljutomeru. 

2026 

KenKi Frančiška, Ljubljana, Miloinskegà 
79, osebno izkaznico, ser. it. F—0061368. 
reg. it. 42058/51, izdano v Ljubljani. 

2383 

Kernc Jože, Ljubljana. Tržaška 12, 
osebno Dtekarawco ser. St. F—0135823. reg. 
št 160S1, izdano pri OLO Ljubljana oko- 
lica. 2806 

Keržar. Janez, Ljublana, Resljeva 31, 
osebno izkaznico    izdano v Ljubljani. 

2859 

Kerže Uršula, Ljubno 134 ob Savin jii, 
roj. 19.. X. 1897, osebno izkaznico, reg. št. 
986, eer. št. 167197, izdano 2. II. 195J. v 
Sisku. ' 2177 

Kimovec Jože, Slivna 17. osebno izkaz- 
nico, rog. št. . 8855, fier, it. "F—0167159. 
iBdano pri OLO Ljubljana okolica.     2515 

Klampfer Terezija, Spod. Duplek pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 5658, 
ser. St. 057976S, izdano v Mariboru 3."I. 
1951. 2343 

Klemenf'ü Dominik, Ljubljana. Savija 
95, osebno izkaznico, reg. št. 93614/51, 
eer. št. F—0115924, izdano v Ljubljani 

2750 

Kline Jožeta, Zlateče 9, Celje, osebno 
izkaznico, reg. it. 47791 ser. iteviilka 
F—0657903. 2580 

Kmetijska zadruga Črnci, svojo štam- 
piljko z navedenim besedilom. ' 20S4 

Kmetijsko posestvo Piata, uprava Mon. 
gel. šofersko •••••• za traktorski vlaži, 
lec. izdano v Kamniku. 2614 

Knešak Ivan, Slivno 30, Laško, vojaško 
knjižico: •• 2209 

Knej Jakob, Hrastnik, Steklarna 177, 
osebno izkaznico, serija »t. 0730676, reg. 
it. ,25766, izdano v Trbovljah.       '   2468 

Kobal Karolina, Dut ovije SI, Sežana, 
oeebno izkaznico, reg. št. 2353, ser. sto- 
rilka 0203063. izdano v Sežani. 2111 

; Kocbek Marica, Maribor, Klavniška 10, 
delovno knjižico, izdano za kuhinjo Mari- 
bor okolica 1; 1951. , ",. 2800 

Kocjanči? Jože, Tominje 33, p. H- Bi- 
strica, osebno izkaznico,, ser. št. 0354818, 
reg. št. 7508. ,;.,' -.I . .     2905 

• Kočar Milan, Škakovci 22, p. Cankova, 
osebno izkaznico št. 20065, izdano y, Mur. 
Soboti   in .. izkaznico   ra   kolo   znanilce 

.oWaifennuk, -    '•• • , .   2417 

Kočunik Jožef, Javniik 23, p. Podvelka, 
osebno izkaznico št. 24379, izdano 31. 111. 
1931 pri OLO Maribor okolica. 2180 

Kokinski Angelo, Ljubljana. Go&posvel. 
ska 2. indeks strojno fakultete, izdan L 
1948 v Ljubljani. 2432 

Kokol Ema, Selca.Volićina v Slov. go- 
ricah, osebno izkaznico, reg. št. 43S33, 
ser. št. 08774S4, izdano v Mariboru leta 
1951. 2804 

Kokol MHica, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico št. 22686, izdano v Kamniku.     23S4 

Kolar Ferdinand, delovno knjižico št. 
126028, reg. št. 828. izdano v Ptuju. 

2419 
Kolevski Aleksander, et. vodnik, Ljub. 

ljama, vojaško izkaznico, izdano od Vojno 
pošle 9124, Mostdr in oblačilno knjižico, 
izdano L 1950 v Ljubljani. 2808 

Konjiček Jožef, Brestrnica 121 pri Ma. 
riboru, osebno izkaznico, rog. št. 12170,, 
eer. št. 11958, izdano v Mariboru 1951. in' 
vojaško knjižico, izdano v Mariboru' L 
1948. 2535 

Konjiček Zofija, Brestrnica 121 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 12171. 
ser. št. 11953, izdano v Mariboru L 195}. 

2536 
Koprivnik Edvard, Celje. Oinkarniške 

barako 10 osebno izkaznico, reg. št. 6360, 
ser. št. 0596490. 2561 

Kopše Franc, Bohova 29 pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 8956, ser. št. 
0578841, tedano v Hočah 4. I. 1951. pro. 
metno knjižico za kolo znamke >Pueh«. št. 
96068, in vojaško knjižico, izdano v Mari- 
boru L 1947. 2359 

Koren Helena rojena FelSo 1. XII. 1919, 
Dobrovnik 79/a. osebno ••••••• za ob- 
mejni pas, reg. št 2310. ser. št.<G-0225050, 
izdano v Dol. Lendavi. 2243 

Koren Ivan, Hotinja vas pri Framu, 
osebno izkaznico, reg. št.- 1494, ser. št. 
0579404; iBđano v Hotinji vasi 1. 1951. 

2344 
Korejs Jurij, Maribor, Pobrcžje, Dela>VL 

eleo naselje >Konstruktor<:, osebno izkaz- 
nico reg. št. 5558. ser. št. 0011269, izdano 
v Mariboru 19. XII. 1950. 2347 * 

Kog Kamilo, Oplotnica pni Celju, staro 
jugoslovansko prometno knjižico osebnega 
avtomobila znamko >Opel—Olimptlac, in 
prometno knjižieb št. 7155 motornega ko. 
lesa znamke DKV na ime Pepel Ervin, 
Vransko 40. 1859 

Košak Ciril, Velike Rebrce 1. Zagradec, 
roj. 3. VII. 1935, osebno izkaznico, ser. 
št. 0006659, izdano L 1950 v Groeujpljeim. 

( .    2681 
Kotnik Jože, roj. 20. II. "192.2, Kamnik 

56   vojaško knjižfco. izdano v Ljubljani. 
,   '   2810 

Kotral Angela, Ljubljana, Šiška, Čeme. 
tova 4, delovno knjižico, izdano v Ljub- 
ljani. 2618 

Kovač Viktor, Celje. Pečovnik 11, oseb. 
no izkaznico, reg', št. 15606, ser. š*. 
0606112. , ' 2540 

KovačJc" Franc, Krog 113, M. Sobota, roj 
5. X. 1934, . osebno izkaznico, ser. U. 
0087341, reg.' it. 5631, izdano v M. Soboti. 

2031 
Kovacič Jože) Sindikalni!, dom, Plavž, 

Jesenice, osebno jfckazniico, reg. it. 5888, 
ser. št. F—037119S, izdano v Krškem. 

2697 1 

Kovači!! Roialija, Ljubljana, Stiska 1, 
delovno knjižico št. 1464493, izdano v 
Ljubljani. ' v 2712 

Kozjek Janez, Gabrje 15, Dobrova, oseb. 
no izkaznico, ser. št. F-0143591, reg. št. 
20481, izdano pni' OLO Ljubljana okolica. 

2811 
Kozolo Alojz, Reštanj 10, KLO Senovo, 

osebno izkaznico, ser. Št. 0390195. reg. it. 
45685, izdano v Krškem. ,  2945 

Kožamelj Franc, Gabrovka 5, Sv. Križ 
rari Litiji invalidsko odločbo št. 12598— 
51697 z dno 12. IV. 1947. radano od Vrhov- 
ne invalidsko komisije, Beograd.       1988 

Kravarič Vera, vzgojiteljica, MladinsM 
dom >MLhe Pintarjat, Dobrna, spričevalo 
o učiteljskem tečaju v letu 1944/45 v No« 
vem 'Vrbasu. 2085 

KrVlj Leopold, Marenberg 103. roj. 11. 
XI. 1934, delovno knjiižioo, izdano v Muti.. 

*  2423 
Kranjčič Fepca, Ljubljana, Povšetova 

36, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani. 
2857 

Krejač- Antonija, Maribor, Vrstovškova 
% osebno izkazmfico, reg. št. 17110, ser. 
št. 0018125. iizdano v Mariboru 2. I. 1951. 

2333 
Krcmpuž Anton, Vojnik 82 pri Celju, 

osebno izkaznico, reg. št. 45452, ser. št. 
0649263, kdano pri OLO Celje "okolica. 

1847 
. Kuiiš Jože, Maribor, Studenci,   Ruška 

100. osebno izkaznico, reg. it 49800, ser., 
št. 0050280, izdano v Mariboru 24. VIII. 
1951. 2794 

Kuhar Antonija, Ljubljana, osebno ia- 
kaznico, reg. št. 27067/51, ser. št. F— 
0049377, izdano v Ljubljani. 2429 

Kvartič Ferdo, Griže 81 prt Celju, («eb. 
no izkaznico, reg. št. 22491, «er. št. F— 
0661907. , .       .2563 

Lamprc-t Bogomir, Sp. Hudinja 84, Ce. 
Ije, osebno izkaznico,, reg. M. 6997. ser. 
št. F—0666811, on delovno knjižico, na 
ime Lampret, Karolina pa osebno izkaz, 
nico, reg. it. 7436, •••. št. F—0667250. • 

1870 
Lebarič Ljudmila, Maribor, Studenci, 

Jocova 41, osebno izkaznico, -reg. št. 
44902,'ser. št. 47089, izdano v Mariboru 
1.  1951. •  2795 

Leser Jože, Celje, Lopata 29, osebno 
izkaznico, reg. U. 13821, ser., št. 0604127. 

•    1872 
Lcskošck Janko, Ponikva 10 pri Celju, 

osebno ózkaznico, reg. št. 52203, ser. št. 
F-577319. . ,   .   1845 

Lešer Jože, Celje, osebno izkameo, reg. 
št. 13821, ser. št. 0604127. .     2547 

Lešnik Darinka; Rače 61 r*ri Mariboru, 
osebno izkaznico,, reg. it. 31313, ser. št. 
0586896, izdano v Mariboru 1. 1951.    2787 

Lovce Elir Veta, Celje, Mariborska 30, 
osebno izkaz. .-o. reg. št. 52008, ser. it. 
F.0673124.     .   „• , 2568 

L'kar Jože, Idrija, Rudarska 34, osebno 
iizkazojco,: reg. št. 11590, ser. št. 0540900. 

: ., 2521 
Lipovšek.Martin, Leveč 38,-Celje, oseb. 

no ; izkaznico,'reg. št. 20774. ser. št., F. 
0659687. .    ,   • 1875 

Lokovšek IJavla, Gradiš IM, Guštanj, 
roj, 1929. osebno izkaznico, reg. št. 13419,. 
ser. it 0366129.. r ,L  ;;    .2848 

Lončar Miha, Sp. Hud'mjà 108, Celje, 
delovno knjižico. _• >   ?1640 
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Loainšek Anton, Draženci 23, p. Hajdina 
pri Ptuju, osebno izkazniico. reg. št. 2481, 
ser. št. 0245148, izdano Žl. I. 1051,- knji- 
žico za kolo in delovno knjižico.      2109 

Lubej Josip, Maribor, Melje, ••• pre. 
gnanih 10, cseJbmo lizkaznico, Teg. št. 
25531, ser. št. 0021259, izdano v Mariboru 
8. I. 1951. 2350 

Luin Viktorija, Ljubljana, Ceeta dveh 
cesarjev 157. osebno izkaznico št. 72068- 
61, izdano v Ljubljani. 2433 

Luštek Anton Mirna peč 41, osebno iz- 
kaznico, ser. št. "0322535. 2758 

Majn'k Franc, Ljubljana, osebno izkaz, 
oico. ser. št. 0028084, reg. št. 5774/50, iz- 
dano v Ljubljani. 2428 

Maček Ivan, Maribor, Melj&ka 87, de- 
lovno knjižico št. 1306290, St. delovodnika 
7459, iwìano v Mariboru. 2316 

Makuc Andrej, Ljubljana. Kotnikova 6, 
osebno izkaznico št. 11991, izdano v Idri- 
ji. 2707 

Marcinko Marija, Maribor, Beograjska 21, 
oeebno izkaznico, reg. št. 39390, ser. št. 
0031133, izdamo v Mariboru 23. I. 1951. 
prometno knjižico za kolo in sindikalno 
iskaznico Tovarne volnenih m vigogna 
izdelkov y Mariboru. 2360 

Marinšek Ida, Ljubljana, Tržaška 13. 
eprièevalo V. gimnazije za šolsko leto 
1947/48. izdano v Ljubljani» 2860 

Marko Jožefa, Vrtièe pri Zg. Kungoti, 
osebno izkaznico, reg. št. 26039. ser. št. 
0175958, izdano v Mariboru 1. Ï951. 

2352 
. Markočič Urška, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, št. 88597, izdano v Ljubljani. 

2434 

Martinovič Jakob. Ljubljana, roj. 12. V. 
1929, osebno izkaznico, reg. št. 81089/52, 
eer. št. 0103399, in vojaško knfižico, iz- 
dano od VP št. 7309, Ljubljana.        2708 

MaruŠko Lojze. Cerklje, indeks filozof, 
eke fakultete, izdan na univerzi v Ljub- 
ljani. 2361 

Mašera Bronislava Jožefa, &kalce 73, 
Slov. Konjice, roj. 12. VIII. 1920, oeebno 
izkaznico, ser. št. 0785610, reg. št. 23750. 

2025 

Matko Vinko, roj. 20. III. 1923, polje- 
delec, Odranci 230, Lendava, osebno iz. 
kaznaco. reg. št. 17278, •••. št. G-0241588, 
izdano v Dol. Lendavi. 2246 

Maučec Matija, Gančani 66, p. Beltinci, 
osebno izkaznico, reg. št. 123, ser. št. G- 
0081833, izdano v M. Soboti. 2179 

Mavri Francka, Gorice 25. p. Golnik, 
eindikalno knjižico. 2476 

Megli« Marija Slap 41, p. Tržič, oeebno 
izkaznico, reg. št. 642, eer. št, 0134652. 

. 2181, 
Menhart Martin, Maribor, Tezno, Ptujska 

48, o ;bno izkaznico, reg. št. 6020, eer.- 
It. 6015S31. izdano v Mariboru 22. XII. 
1950. 2525 

Merïnik Martin, Maribor, Teano, Ptuj- 
ska 45, oeebno Szkamico. reg. It. 45035. 
eer.  št.  0047221.  izdano v Mariboru  1 
1951. 2345 

MerkuS. Rudolf, Maribor, Zg. Radvanje, 
Grizoldova 19, osebno izkaznico, reg. št. 
26408, ear. št. 0027117. (izdano v Mariboru 
16. I. 1951. 2353 

Mesaric Jožef. Lipovci 159, p. Beltinci, 
roj. 3. XII. 1898, oeebno izkaznico, reg. 
št. 633, eer. št. G—0082343, iadano v Mur. 
skd Soboti. 2175 

Mesaric Stefan, Gornja Bistrica 140, 
Dol. Lendava, roj. 11. IX. 1911, kmet, 
osebno izkaznico, reg. št. 18162, ser. št. 
G—0242472,    izdano v Dol. Lendaivi 

2276 
Mcsncr Alojz, Železarna Jesenice,  roj. 

26. VI. 1929, delovno knjižico št. 1362098. 
! 1656 

. Mestno podjetje »Avtopark«, Trbovlje, 
prometno knjižico št. 3671 tovornega avto. 
mobila »Chevrolet«, št. S.3831, št. motorja 
BU 746524. 2023 

Matere Angela, Trbovlje I, Loke 44, 
delovno knjižico št. 1367062. 2374 

Mihelin Alojz, Zg. HudAnja 26, Celje, de. 
lovno knjižico. 2556 

Miklavčič Franc, Celje, Mariborska ce- 
eta 54, delovno knjižico. 1835 

Miklič Marija, Ljubljana, Celovška 225, 
maturitetno spričevalo, izdano za šolsko 
leto 1940—41 v Ljubljani. ,        2484 

Miklož Alojz, Ljubljana, Lingarjeva 4, 
osebno izkaznico za tujce, izdano v Ljub. 
ljani. 2366 

M'šmaš Ivan, Male Roberce 4, Zagradec, 
roj. 3. II. 1935, osebno izkaznico, eer. št. 
0006905, izdano 1- 1951 v Grosupljem. 

2944 " 
Mit'č Jovan, Ccljo, Cinkarniške barake, 

osebno izkaznico, reg. št. 22152 ser. št. 
0243862- 2554 

Mlakar Ana, Pragrsko 64. osebno izkaz- 
nico, reg. št. 432, eer. št. 0567742, izdano 
na Pragr&kem 1. 1951. 2791 

Mlakar Julijana, Maribor, Pobrežje, Lev. 
čeva ulica, osebno izkaznico, reg. št. 
34467. èer. st. 0036401, izdano v Mariboru 
31. I. 1951. 2524 

Mlakar Katarina, Pragrsko 64. oeebno 
izkaznico, reg. št/ 462, eer. št. 0567772, 
Izdano na Pragrekem I. 1951. 2790 

Mlinaric AloJ2, Rotunje 19, Poniiikva, 
osebno izkaznico, eer. št. F—0677708. 

1827 
Močilnikar Ladislav iz Ljubeka 13, 

roj. 26. VI. 1896, osebno izkaznico, eer. 
Št. F-0167199, reg. št. 8895. 2368 

More Slavko, Novo mesto, prometno 
knjižico osebnega avtomobila znamke 
>Steyer«, št. S—2992, izdano v Novem 
mestu. 2624 

Motnik Alojzija, Farna vas 63, Prevalse, 
osebno izkaznico, reg. št. 5367, eer. SI. 
0270077. 2086 

Motoh Štefka, šmarjeta 37 pri Celju, 
delovno knjižico št. 1628831, izdano 27. 
II. 1948 v Kamnftku. 1644 

Može Marija, "Maribor. Prešernova 20, 
osebno izkaznico, reg. St. 21696, * ser. št. 
0019114, izdano v Mariboru 1. 1951. 

2789 
Mraz Marija, Bukovje 16, Slivnica pri 

Celju, osebno izkaznico, rog. št. 4148, sor. 
št. F-0655459. __   '     1848 

Muhi« Ana, Pantinje 53, Jurjevekfi: dol v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. št. 
10342, eer. št. 0584026, izdano v Partinjah 
1951. 2534 

Mulec Franc, Sp. Korena. Maribor oko. 
Kca,- osebno ' izkaznico, reg. št. 39687, ser. 
št. 0843917, izdano"-v Mariboru 1.' 1951. 

2348 

Murgelj Ludvik, Maribor, Pobrežje, Fœn- 
žgarjeva 1, osebno .izkaznico, reg. št. 
11655, ser. št. 6537 izdano v MaAoru 15. 
XII. 1950. 2349 

Muzek Alojz, Sela IS, p. Sv. Lovrenc 
na Dravskem polju, oeebno iskaznico, eer. 
št. 0290599, reg. št. 46362  izdano 27. III. ' 
1951. ' 2420 

Muzga Marija, Rdeči breg, Lehen v 
Dravski dolimi, osebno izkaznico, reg. št. 
38131. ser et. 0572168, izdano v St. Lov. 
rencu na Pohorju. ' 2533 

Muzga Pave), Rdeči; breg, Lehen v Drav. 
ski dolini, osebno izkazniico, reg. Št. 38132, 
ser. št. 0572169 izdano v Mariboru 1. 
1951. ' 2532 

Najđcnek Blaž, Zvodna 19, Štore, oeeb-   , 
no izkaznico, reg. št. 11728. ser. št. F— 
0685546. 1858 

Novak Mihael, gmi-hel 35, nad Laškim, 
osebno izkaznico, reg. št. 26236, •••. št. 
F—0680657. 1846 

Nigl Terezija, Maniibor, Trubarjeva 9,      4 
osebno izkaznico   reg.  št. 6035   ser. št. 
0015846, izdano v Mart boru 22. XII. 1950. 

2346 
Obprski Angela, Ljubljana, osebno iz- 

kaznico, izdano v Ljubljana 2897 
Odlazck Mirko, Ljubljana, Gutsmanova 

SO, oeebno izkaznico, reg. št. 21992, eer. 
št. F—0735302* izdano v Trbovljah.   2898' 

Okrajno avtopodjetjo  »OKAP«, Gorica, 
izvozno pniijavo za carinjenje št. 185, iz. 
dano 24. IX. 1951 pri carinskem odseku 
Rožna doima. Gorica, in dovoljenje za 
promet preko meje, št. 1229 z dno 24. IX. 
1951 za vozilo e št. S—5612. 697 

Oraahen Marija, Zadivor -92, p. Dobnu 
nje, osebno iskaznico, reg. št. 532. ser. 
št. 0•22835, izdano pri OLO Ljubljana 
okolica. 2704 

Oražcm Marija, u&teljica v pok., Rib- 
nica 180, Dol., osebno izkaznico, reg. št. 
11494, ser. št. 0557804^ 2241 

Ortnor Jelka, Maribor, Koroška 40, 
osebno izkaznico, reg. št, 5050, eer. it, 
0010761, izdano v Mariboru 13. XII. 1950. 

2805 
Ortncr Jelka,/ Maribor, Koroška 40, 

osebno izkaznico, '.reg. št. 5050, eer. št. 
0010761, Izdano v Mariboru 13. XII. 
1950. 2605 

Paulič Marija, Maribor. Vodnikov trg 6. 
osebno, izkaznico, reg. št. 4635, ••. SÛ 
0000946, izdano v Maribora L 1951. 

2529 
Pavli? Ivan, Ljubljana, Povšetova 12, 

oeebno izkaznico'št. lil, izdano v Stbrah 
pri Celju. 2481 

Pavlic Marija. Ljubljana. Koounova 9, 
osebno izkaznico, eer. št. F—0075878, reg. 
Št. 53068/51, izdano v Ljubljani.       2621 

Pavlic" Matija, Fram 29, evid. tablico 
motornega vozila' št. S—04093. 2679 

Pavlic Vili. Ivsco 19. Celje, delovno 
knjižico. 1837 

Penfe Ivan, Celje, Zidanškova 30, oseb- 
no izkaznico, reg. St. 727, ser. št. 0593087. 

2558 
Perne Ignac, Trzin 94. osebno izkazniico 

In knjižico za kolo, telano v Kamniku.* 
2743 

Pestotnik' Alojz, Radomlje 69, prometno 
knjižico št. 366S za motorno kolo' »Tri-, 
umph« št. S-M256;       '•   ••   •   •--'2628' 
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I'eterlin Ana, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico. reg. et. 86419. ser. M. F-0108729, 
Izdano v LJubljani. 2748 

Peterih» lonka, Ljubljana, Dvoržakova 
IS, šolsko spričevalo dvoraz-redne »rgoreke 
Soie v Ljubljani. 2696 

Petrovič Elizabeta, Pekre pri Mariboru, 
osebno iskaznico reg. št. 48965, • ser. št. 
0049467, izdano v Mariboru L 1951.    2797 

Petrovič Karol, Dobriša vae 84, Petrov- 
Ce, delovno knjižico. 1876 

PetroviC ! Marija, Bukovci 131. Ptuj, 
oe&bno izkaznico, reg. št 8051, eer. št. 
S-0250364: : 445 

Pfajier Franc, Panieče, p. Jurklošter, 
osebno iekaznflco, reg. st. 179Ô9, ser. 5t. 
F—0649881, izdano prt. OLO Celje okolica. 

1842 

Pihlar Marija, Zerovinci 17. p. Ivanj. 
kovci, osebno izkaznico, reg. št. 3369, eer. 
št. FJ0227879, izdano 2G. XII, 1950 v 
Ljutomeru. 2211 

Pilih Alojz. Celje. Keranikova 19, de- 
lovno knjižico. •   2Ó52 

pilih Angela, Golovlje 81, osebno izkaz. 
nico, reg. št.' 32267, eer. »t.  F—650777. 

2545 

Pintar Marija, Skotja Lola. Kolodvorska 
1, roj. 11. VI. 1889, osebno izkaznico, 
ieg. št. 40390, ser. št. 0219600. izdano' 8. 
III. 1951 pni OLO, Kranj okolica.      2612 

Pivk Kajetan, Ljubljana, Samski dom. 
Zelena pot, osebno izkaznico e tremi ta- 
Ioni ùa nemško delovno knjižico.       2861 

Planine Rozalija, Stara vae 68, Videm 
pri Krškem, osebno izkaznico, ser. št. 
0400530. reg. št. 22220, iedano v Krškem. 

,_  .,.2206 

Plank Terezija, Store, Sv. Lovrenc 68, 
osebno izkazniico. reg. št  7019, eer. št 
F-06C6833.J '' 2537 

Planko Anton, Primskoro 21. Kranj, 
osebno izkaznico št. 9616. 2470 

PlemelJ Mihaela, Selo .pri Bledu 31, 
osebno izkaznico, ser. št. 0824096, reg.'št. 
181076, izdano v Radovljici. 2807 

Podržaj Angela, Ljubljana, Zaloška 1. 
osebno izkaznico, izdano • Ljubljani. 

2714 

PomaitinoviÉ Olga, Celje, Mariborska 
67, osebno izkaznico, reg. št. 10686, ser. 
št. 0601872. 1854 

Potočnik Feliks, Maribor, Pobrežje, 
Muršueeva 2, osebno izkazn&co, reg. št. 
15053 ser. št 0006962. izdano v Mariboru 
12. XII. 1950, in železniško iafkaznico za 
prosto vožnjo. 2356 

Potofar Pavla, Tirnovo prt IL Bistrici 
341, osebno dkkeanieo, eer. a. 0339736, 
reg. St. 12426. 2906 

Pogojnik v Marija, Maribor, Pobtežje, 
Muršiceva 2, osebno izkaznico, reg. št. 
15054, eer. Sfc 0006963, izdano v Mariboru 
12. XII. 1950, fa ietezztiSko tókaamfco za 
prosto vožnjo. ' 2356 

PovSe Marija, Polje 4, osebno izkazróco, 
reg. St 9161/50. eer. ». 0031471. izdano 
v Ljubljani.  - 2809 

Pratnemer Marta, Nova vae 40, Celje, 
osebno izkaznico, reg. S*. -18549. eer. št 
0603855, na ime Pratoemer Jože pa. oseb- 
no iskaizaitoo reg. Jt. 7117, eer. ». 0603402, 

orožni ifet. šofersko izkaznico ter potrdilo 
o stalni nesposobnosti za služenje v JLA. 

1834 
Promt Stanislav, Gradiš, 1MM, Zenica, 

delovno knjižico št. 1446141, izdano 7. 
,VIII. 1947 v Ljubljani. 2413 

Prešern Martina, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F—0102462, reg. St. 
80152/51. izdano v Ljubljani. 2622 

Prevolšek Terezija, Maribor, Tezno, 
Ptujska 39, osebno izkaznico reg. št. 
0024716, isBdano v Mariboru 9*. I. 1951. 

2526 
Prežel Matilda, Celje, Cesta na pokopa, 

lišče 11/1 osebno izkaznico, reg. št. 5244. 
ser. št. 0593978. 1849 

Primožič Gcrta, Ljubljana, Celovška 14, 
osebno izkaznico, (izdano v Slovenjem 
Gradcu. 2902 

Pris Alojzij, Ljubljana, Šišenska 20, 
osebno izkaznico, reg. št. 12589/51. eer. 
št. F—0034899, izdano v Ljubljani   2388 

Prodan Zlata. Celje, Jurčičeva 5, oseb- 
no' izkaznico, reg. št. 14597. ser. št. 
0006903. 1855 

Puh Martin, delavec Tovarne volneniih 
izdelkov, Majšperk pri Ptujujrdgovc um 

Puh Martin, ïovarna volnenih izdelkov, 
Majšperk pri Ptuju, osebno izkaznico št. 
41214 in ribiško izkaznico. 2943 

Purkat Milka, Ljubljana, Privoz 4, oseb. 
no izkazniico, reg. št. 6742. ser. št. 0007052, 
izdano v Grosupljem. 2746 

Pušelj Zora, Divača 88, roj. 21. IX. 1924 
v Košani, osebno izkaznico, eer. št. 
0207722. reg. št. 7012. «izdano 9. II. 1951 
v Sežani.- , . .2275 

Pašnik Jože!, Podvioj 49, Polzela, oseb. 
no izkaznico, reg. št. 30793, ser. št. F— 
644303. 2570 

Radek Joäip, Maribor. Teano, Samski 
blok Molalne, ' spričevalo o strokovnem 
teoretičnem izpitu ključavničarske stroke, 
izdano od Tovarne >Framc Leskošek« v 
Mariboru 1. 1951. 2336 

Radpha Marija, rojena 8. XII. 1924 v 
Nedelioi. Dolnja 'Lendava 94; osebno iz-' 
kaznčco, reg. St. 30059, eer. št. G.Q243369, 
izdano v DoL Lendavi. 1955 

Radunovi« Drago, roj. 8. VI. 1927 v 
Titogradu poročnik, VP 1098, Mojstrana, 
vojaško knjižico, eer. št. D 14476.     2184 

Rak Janez, roj. 29. IX. 1897, Laze 3, 
Krško osebno'izkaznico, eer. Št. 0364088, 
reg. at. 39778.        .> 1815 

Ramšak Avgust, Pangrac 116, Griže pri 
Celju, vojaško knjižico. 2572 

Raše] Janez, Maribor. VojašniSka 3, 
spričevalo o strokovnem teoret/lčnem iz- 
pitu kij-učaivnicarsike' stroke, izdano od to- 
varne >Franc Lesikošekc v -Mariboru 1. 
1951.   ,. \    '. .  2335 

Raznožnik Joïela, roj. 17. XI. 1928, Št. 
Vid pri StMČni. zdaj v Mokronogu 74, po- 
trdilo o'državljanstvu, izdano v Trebnjem. 

:  "'      2321 
Rejnik Slavko, Zepina 9, Celje, osebno 

fckaznico, reg. ät. 44652, sor. Št. F— 
0644763, Šofersko knjiiBico et. 2845 m 
knjižico za motor št. Z-02766/6991.   1869 

Remih Frane, Kljucarovci 2, p. Sv. To- 
maž pri " Ormožu, osebno nakaznico, reg. 
St. 13542, ser. Št. F—0237852. izdano 28. 
IL 1951 v Ljutomeru, 11519 

Repenšek Jakob, I/ece 7. Celje, osebno 
izkaznico, reg. št. 16494, eer. št. 0607900. 

1830 
Resnifc Franc, Male. Grahovše 3 nad La. 

Skim, osebno izkaznico, reg. Žt. 14593, ser. 
št. F—63S503. 1832 

Romih Marija, Dobrova 25, Celje, oseb- 
no Jzliaznico, reg. št. 11704. ser. št. 
0599837. 1629 

Romih Stanislav, Celje, Pohorska 10, 
osebno tzikazniico.. reg. .št. G908, ser. št. 
0602193, in vojaško knjižico. 1833 

Romih Stanko, Celje, Poboreka 10, vo. 
jaško knjiaico. 1863 

Rozman Adam, Dravograd, osebno iz- 
kaznico, eer. št. 0277052, reg. št 15742. 

25ÌO 
Rozman Karolina, roj. 23. X. 1904, Za- 

gorje 26. osebno izkaznico, ser: št, F— 
0727823, reg. St. 14513, izdano v Trbovljah. 

2207 
Rozman Makg, Sp. Hajdina 52, osebno 

iakazniico. reg. št. CO70, ser. št 0248389. 
2513 

RndolI Marjan, miličniik, Ljubljana, Ce. 
sta dyeh cesarjev 277» potrdilo JA. izdano 
na vojaškem odseku v Ljubljani.     2713 

Savič Savo, Celje, Gozdno gospodarstvo, 
baraka 6. delovno ••••••. 2541 

Seliskar Karol, Trnovlje 9 pri Celju, 
delovno knjižico št. 2410751. 1862 

Sever Marija, Salovci 52 pri Sredilču 
ob Drava', zdaj v Ptuju. Ljutomerska 22, 
osebno izkaznBco, 6er. št. 0262682, reg. št. 
19372. 2682 

S'vc Franc, Ljubljana. .VVolIova 1, oseb. 
no izkaznico in sindikalno ••••••, izdano 
pri Nanodnem magazinu, Ljubljana. 

2812 
Skico Andielo, Črnuče 15. osebno izkaz. 

nico, reg. St. 95775/51*, ser. št. 0118085, 
izdano v Ljubljani. '. 2751 

Slaček Pavla, Polje •8•, osebno iskaz- 
nico, feg. št. 28157/51, ser. št. 0050467, 
izdano v Ljubljani, Polje. 2368 

Slomšek Štefanija, Maribor, Nova vas. 
Pokopališka 18, osebno izkaznico, reg. St. 
27292, eer. 'št. 0033992, izdano v Mariboru 
23. I. 1951. 2530 

Smerekar Silvo, Ljubljana, Jegličeva 10, 
vojaško knjižčeo. ,   .   2854 

Smolič Anica, Ljubljana,- Firanikapanska 
59, delovno knjižico trgovske pomočnice 
in spričevalo gostinskega tečaja, izdano v 
Ljubljani. 2620 

Smuk Dominik, Celje* .Aškerčeva 3, 
osebno izkaznico, reg. št. .5332, eer. «4. 
0763791. • 2560 

Sodja Marija Krn 8, Tolmin, zdaj pri 
Sv. Luciji ob Soči. osebno izkaznico. M, 
15399. .       / _      <   2024 

Starič Cveta, Maribor, Heroja BraSiča 8, 
osebno izkaznico, reg. št. 798. •••. št. 3208, • 
izdano v Mariboru 4. XII. 1950.        2339 

Starič Jože, Maribor, Heroja BraSča 8, 
invalidsko izkaznico za, znižano vožnjo, 
reg. Š4..334/S, ser. št. 94102, izdano-v 
Mariboru 19. V. 1951. '     2340 

Stegenšek Marija, Celje. Kajuhova 10, 
osebno izkaznico, reg. SU 2904, eer. st. 
0599238. ' 2566 

Stožir Milena, Celje. Cèsta na'Dobrovo 
26, osebno ózkaznico» refi, it.-13208, ser. 
«,.0603514.' 2578 
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Strašek Fanika, Laško 108,' osebno iz- 
kaznico, reg. št. 17550, ser. št. F-0649462. 

2565 
Strelec Marija, Prvenci 7, p. Moîkanjci 

pri Ptuju, osebno izkaznico, eer. št. 
0271151, reg. St. 21841. 2205 

Svetec Jožef, Smarca 28; roj. 13. III. 
1903, osebno ifckazmico, ser. št. 453722, reg. 
et. 7412, izdano 9. II. 1951. 2473 

• šakanoTič Bajram, Celje, Partizanska 9. 
obrtno dovoljenje št. 570, izdano pri MLO 
Celje. 1874 

Salomon" Marija, Celje, Savinjsko na- 
brežje 5•, osebno izkaznico, reg. it. 
10674, ser. it. 0601860. 1860 

Santi Alojzija, Maribor, Dolenja ••••- 
h'Ova, osebno izkaznico, reg. št. 25411, 
ser, št. 0175330, izdano v Mariboru 1.1951. 

2342 

Santi Herman, Maribor, Dolenja Poče- 
hovà 13, osebno nakaznico, reg. št. 25906, 
ser. št. 0173936, fzdano v Mariboru 1. 
1951. 2341 

Sebenik Vincenc, Ljubljana, Povšetova 
78, osebno fekaznico, reg. št. 7799/50, ser. 
it. 0030109, in sindikalno izkaznico št. 
103658. izdano v Ljubljani. 2385 

Sepec Justina, ••••• dol 2, p. Velika 
Loka, osebno izkaznico, reg. št. 5601. eer. 
št. 0509911, izdano v Trebnjem.       1817 

1 Serbec Manja, Maribor. Smetanova 59, 
osebno izkaznico, reg. št. 5261, eer. št. 
0010972 Hzdamo v Mariboru 15. XII. 
1950.,    ' " 2329 

Sibanc Rudolf, Celje. Cinkamiška ba- 
raka, osebno izkaznico, reg. št. 6906, sej. 
žt. ,0602191, in OTomelno knjižico >Puchc 
it. 212429. 2559 

Šimič Jakob, Ljubljana, delovno knjiži. 
co, izdano L 1947 v Ljubljani. 2710 

SifrerKarl, Zreče, roj. 28. IX.41919. 
osebno Izkaznico, reg. št. 25458. ser. št. 
0783319. 2325 

Sirca Ludovik, Celje. Teharska 1, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 3722 izdano v Ce- 
Iju. 2546 

, Skol Jera, Maribor, Vinarska 30. roj. 
20. II. 1899, osebno izkaznico, reg, št. 
10388, ser. št. 0014598. 2323 

Škr&bel Milan. Hobinja vas 27 pri Fra. 
mu, delovno knjffieo št. 2862513, St. del. 
83462, izdano v Mariboru L 1951.     2331 

škrl Ivanka, Kleče1 9, osebno izkaznico. 
Izdano v Ljubljanu'. 2516 

Smirmaiil Katarina, Brezje 2 pri Ma. 
ritom, osebno izkaznico, reg. št. 10834, 

. »er. 5t. 0004720,  izdano v Marđboru 31. 
XII. 1950. 2527 

Sostarle Franc, Dragovič 1, p. JurSinci. 
osebno iskaznico, reg. St. 12644, eer. št. 
0255958,  izdano 1. IV. 1951 v Btuju. 

2777 

Sparovec Franc, I/pnica, evid. tablico 
osebnega avtomobila >Ford«, št. S—2765. 

' 2518 
Špurej Draga, Ljubljana. Predovičeva 

14, osebno izkaznico št. 31405/51, izdano 
T Ljubljani. 2749 

Šrot Alojzij, Maribor, Ruška 27, delov, 
no knjilžiieo, izdano «a delavnice drž. že- 
leznic v Mariboru 1. 1946. 2522 

SUbelj Janez, Huje 13, Kranj, osebno 
izkaznico, reg. St. 54. ser. St. 0176364. 

2786 

Štrukelj Jože, Podgorica 8. osebno iz. 
kazmtfco sin vojaško knjižico, izdano v St. 
Juriju pri Grosupljem. 2427 

Šubic Vida, Maribor. Resljeva 9, osebno 
izkaznico reg. št. 33857, alzdano v Maribo- 
ru. ' 2315 

Suligoj Justina, osebno izkaznico, eer. 
št. 0318646 reg. št. 8371, izgubljeno 26. 
II. 1952 na poti ia Kala nad Kanalom. 

2613 

Tanko Pavle, Ljubljana. Kapiteljska 3, 
vojaško knjižico, izdano od vojaškega od- 
seka v Ljubljani. 2483 

Tavčar Terezija, Medlog 18. Celje, 
osebino izkaznico, reg. št. 12715, ser. št. 
0602848, • prometno knjižico št. 303102. 

1843 

Tekavc Marija, Celje. Zg. Hudinja 97, 
osebno izkaznico, reg. št. 3359. ser. žt. 
0597693. ' 2544 

Tonjko Franc, Zdibelka 20 pri Zuemu, 
osebno izkaznico, reg, št. 27620. eer. §tv 
F-0684941. ' 2574 

Trampuš Ivanka, žadovinek. p. Lesko- 
vec pri Krškem, roj. 12. XII. 1931, osebno, 
izkaenico, ser. št. 0400360. reg. št 22050, 
izdano v Krškem. ,    2696 

Trglavcnik Stanko, roj. 3. V. 1924 v Vr. 
bovcu, Križevci, spričevalo 1. razreda de. 
lovodske tesarske šole v Ljubljani, št. 
17, izdano 27. IV. 1951. 2662 

Turk Ivan, Ljubljana, Florjanska 24, 
osebno izkaznico, izdano v Ljubljana. 

2430 

Turnšek Marija, Prekopa 16, p. Vran- 
sko, davčno knjigo. 1841 

Udov)c Marko, Vižmairje 206. osebno 
iakaznico, izdamo v Trebnjem. 2752 

Uplawiik Anton, MaJke 26, Sv. Pavel 
pri Preboldu, osebno «zkaandeo, reg. št. 
23847 ser. Št. F—0660204, Izdano pri' OLO 
Celje okolica.        ' 1851 

Urek Jožica, Maribor, Heroja Jevtica 16, 
osebno tetanico, reg. št. 50181, eer. St. 
0050601, izdano v Mariboru 6. X. 1951. 

2351 

Urš« Karol-Drago Žalec 128. osebno 
izkaznico št. T-0653522, reg. Št. 33012, iz- 
dano pni OLO Celje okolica. 2411 

Vauda Milan, Vojnik 36, osebno iakae. 
nico, reg. št. 45302. eer. št. 0649113. iz- 
dano pri OLO Celje okolica. 1850 

Vengust Tere»ija, Dobrova 62, Celje, 
osebno »'izkaznico, reg. St. 82958. ser. št. 
0653468. 2569 

Vengust Jože, Vojmiik okolica St, 8 pri 
Celju, delovno knjižico. 1871 

Veršnik Simon, Celje, Delavska 16, 
osebno izkaizmco, reg. št. 5728, rer. št. 
0594457. 2579 

yesligel Milan, Vrhnika, osebno Izkaz, 
nico št. 52321/51. izdano pri OLO Ljub- 
ljana okolica. 2480 

V.deršuik Jožef, železarna Guštanj, 
osebno iakaznico, reg. Št. 7818, ser. št. 
0272528, izdano .v, Slovenjem Gradcu, iz- 

kaznico Gasilske zveze LRS, št. 43691, 
todano v Guštanju in sindikalno člansko 
knjižico. 2416 

Vinder Franc, Gotovlje 102, osebno iz. 
kazntco, reg. št. 32248. ser. št..F—0650758. 

2538 
Viž-n ,Mario, Solkan, Ulica IX. konpuea 

146. osebno izkaznico, ser. št. 0307066, 
reg. št. 42401. izdano v Gorici        2030 

VujolevM Cedomila, Ljubljana, Reelje. 
va 16, osebno izkaznico, iedano v Skoplju. 

3012 
Zavrl Zdravka, Jesenice, Titova 29, 

osebno izkaznico, ser. št. G—0354460, reg. 
št. 9750, izdano na Jesenicah. 3023 

Zemljan Angela, Ljubljana, Skopolijeva 
24, osebno izkaznico št. 91719/51-0114029, 
in sindikalno izkaznico št. 130909, izdano 
v Ljubljani, 2519 

Zlobec Krista, Ljubljana, Hrenova 13, 
osebno izkaanico, telano v Ljubljani. 

2364 
Zore Marija, Rudnik 102, osebno -izkaz- 

nico, reg. št. C3807, ser. št. F—0086117, 
izdano v Ljubljane.  ' 2362 

Zorko Danica, Lahovna N. h i Skorja vas, 
osebno izkazn&o, reg. št. 27291, ser. štF. 
0684712, Izdano pri OLO Celje okoMca. 

2581' 
Zorko Marija^ Celje, Dečkova 23, oseb- 

no izikaœnico, reg. št. 8234, eer. Št. 0598470. 
1828 

. Zupan Ivan, Kranj, delovno knjižtoo, 
izdano I. 1947 od tovarne >Inteks< Kranj. 

3034 
Zupane Drago, Zg, Hudinja 17 pri Ce- 

lju, delovno knjižico. 1861 
Žabkar Franc, Ljubljana, Bernekerjeva 

50, delovno knjižico št 282802, ladano v 
Ljubljani. 3036 

Žekar Hinko, Nova vas 28, Sv. Jurij, 
osebno izkaznico, reg. št. 38291, ser. št. 
F-0675801. 2555 

2eleznik Marica, Laško 86, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 2593, ser. št. F—0680355. 

2550 
Žerjav Terezija, Maribor, Studenci, Jur. 

Ziceva 1, osebno izkaznico, reg. št. 25046, 
ser. št. 35464, izdano v Maribora 1. 1951. 

2338 
žerdin Franc, riašk, Ljubljana, študen. 

öko izkaznico, izdano na dekanatu kemij- 
ske fakultete TVS, oddelek za fiailko v 
Ljubljani. 2365 

2gank Marija, roj. 14. VIII. 1907, Sev. 
niča 212, osebno izkaznico, reg. št. 42038, 
ser.  št. 0386348, ifedano 7.  IX.  1951. 

2512 
Žiberua Janez, Ljubljana, osebno iz. 

kočnico, reg. žt. 98211. eer. št. 0120528, 
izdano v Ljubljani. 2616 

žibret Franc, Zabukovca 15-, Celje, de- 
lovno knjffi». 2576 

Žižek Jakob, delavec, Plitodßki vrh 31, 
p. "Gor. Radgona, delovno knjižico.    2702 

Župerl Silva, Celje, ••••••••• pot 7, 
delovno knjižico, izdano v Celju.     2575 

Žuran Albin, Hotinja vas 66 pri Sliv- 
nici, delovno knjižico št. 2361756, izdano 
v Mariboru.       ' v 2792 

Žužek Marta, Ljubljana, Miklošičeva -28, 
osebno izkaznico, ser. št. F—0080299, reg. 
št. 57989, izdano 26. II. 1951 v Ljubljani. 

[zdala >Uradni list LRS<. Direktor ia odgovorni urednik; dr. Raetko Mo&uk, tlaka tiskarna »Toneta Tomil£a< v Ljubljani 
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589. 
Besedilo:  Krajevna trafika.  Sv.  Peter 

ped Svetimi gorami. 
Zaradi ukinitve. 
OLO Krško, poverjeništvo za linance 

dne 18. februarja 1952. 
St. 395/1 ' 1580 

C90. 
Besedilo: Krajevna krojaška delavnica, 

ilotiza. 
Zaradi  končane likvidacije. 

OLO Lendava,  poverjeništvo za finance 
dne 25. februarja 1932, 

* St. 187/1952 1914 
* 

691. 
* Besedilo: Trgovsko podjetje »Preskrba«, 
Ljubljana, Masaryfcova 15. 

Ker   je   preälo   iz  pristojnosti  RLO   I 
Ljubljana v pristojnost MLO Ljubljana. 
BLO I Ljubljana, poverjeništvo z* finance 

dne 12. marca 1952. 
&t. 439/52 2488 

* 
592. 

Besedilo: »Lada«, ženski modni salon 
(Maribor, Slovenska 29). 

Zaradi združitve s podjetjem »KatjuSa«. 
mestai žensku,' modni salon, Maribor, Graj. 
ski trg 1 (odločba MLO št. P 6/1-52 z 
dne 6. II. 1952). 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 8. februarja 1952. 
Št. Pov m/28—1952 2144 

593. 
Besedilo: Mestno državno posestvo 

»Pesniški dvor« (Pe&n&ca). 
Ker ee je na podlagi odločbe MLO Ma. 

ribor, št. P U/1—52 z dne 6. II. 1952 
združilo e podjetjem >Državno kmetijsko 
posestvo >Lepi dol«. 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 18. februarja 1952.       - * 
51. Pov 56/50—52 2152 

594. i • 
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje 

2« naknp in prodajo kmetijskih pridelkov 
in proizvodov v likvidaciji, Noro mesto. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Novo mesto, poverjeništvo za finance 

'  dne 15. januarja 1952. 
St. 198/1-1952 17Ó4 

* 
595. 

Besedilo:   »Krajevna  čevljarska  dclav- 
niča« KLO Bukovje. 

Zaradi končane Ifflcrveldacije.       • "* 
Št. 563/1-1952 1429 

. Besedilo: Otroška restavracija, Postojna. 
,Kar je likvidacija končana. 

Št. 103/1 _ 1426 
OLO Postojna,   poverjeništvo  «a finance 

dne 28. januarja  1952. 
• 

596. 
Besedilo: Delavsko uslužbenska menza 

(Gor. .Radgona). 
Zaradi ukinitve. 

OLO  Radgona, poverjeniätvo za  finance 
dne 1. niarca 1952. 

Št. VII/S9-23/52 .2051a 

597. 
Besedilo:  Krajevna gostilna v Sežani. 
Zaradi spojitve s Hotelom »Triglav« v 

Sežani, 
OLO Sežana, poverjeništvo za finance 

•    dne  11. nîarca  1952. 
6t. IX—78/5-52        '   2891- 

598. 
Besedilo:  Kovaška delavnica KLO Na. 

zarje. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 
. dne 19. decembra 1951. 

št. 2279/51 12061 
• 

599. 
Besedilo; Okrajna ekonomija, Nova Stil- 

(a, v likvidaciji. 
Zaradi prenosa na Zadružno ekonomijo, 

Gornji grad. 
OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 

dne 28. februarja 1952. 
Št. 1489/8—52 2093 

• 
600. 

Besedilo: Žaga KLO Ceče. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 
dne 18. februarja 1952. 

Št. 7016/1-1952 1627 
• 

601. 
Besedilo: Ljudska oblačilnica KLO Dole 

-pri Litiji. 
Ker je likvidacija končana. ' 

OLO Trbovlje  poverjeništvo za finance 
dne 27. iebruarja 1952. 

Št. 323/2-1952 2046 
• 

602. 
Besedilo:   Brivsko.frizerski  salon  KLO 

Sv. Urh. 
Ker je preälo v sestav Mestnega pod. 

jetja »BriVnice«   Trbovlje. 
6t. 1223/1—1952 2050 

Besedilo:    Okrajno   odkupno   podjetje 
Trbovlje v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Št. 1247/1-1952 2045 

OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 
dne 28. februarja 1952. 

* 
603. 

Besedilo: Kolarska delavnica, Gabreko. 
. Zaradi končane likvidacije. 

&t. 1226/1—1952 2136 
Besedilo: Krajevna gostilna KLO Dole 

pri LHiji. 
Ker je likvidacija končana. 

Št. 1277/1-1952 2140 
Besedilo:    Splošno   krojaško    podjetje 

KLO Dole. 
Ker je likvidacija končana.      , 

Št. 1276/1—1952. 2138 
OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 

dne 3. marca 1952. 
• 

604. 
Besedi Jo: Okrajna mehanična delavnica 

v likvidaciji, Trebnje. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO Trebnje, poverjeništvo za finance 
dne 8. marca 1952. 

Št. 1686/2 2291 

Register 
invalidskih podjetij 

Sprem embe 
605. 

Besedlo: Invalidsko podjetje >Industri. 
ja sukna«, Zapuïe, Lesce. 

Izibriâe se Ürbamiöa Majda in vipdSe 
• Bertoncelj  Viktor, finančno — komer- 

cialno, vodja, ki sopodpisuje listine raSii. 
novodskega 'značaja. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 26. februarja" 1952.    . v, 

.    \     Št.' 243 87/1-1932 2135 

Zadružni register 
Pri   vsaki   registraciji  Je   sedež  podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be alj izbrisa pa v datumu 
Vpisi 

192. 
Besedilo: Vinarska zadruga i o. j. • 

Kostanjevici. 
Zadruga je bila ustanovljena na občnem 

zboru  27.  V. 1931 za nedoločen čas. 
Zadružni delež znaša 500 din, vpisnima 

pa 50 din. Vsak zadružnik odgovarja še 
z desetkratnim zneskom vpisanih deležev. 

, Upravni odbor sestavljajo predeednJik, 
do dva podpredsednika, tajnik in z njimi 
vred toliko članov, da bo štel eelotai od. 
bor 11 članov. 

Člani upravnega odbora so vtimograd. 
niki: 

Vodopivec Maks, Dobe 7; Baje Franc, 
Raka 2; Pisansky Albin, Sv. Križ 63; Bo. 
žlč Janez, Kostanjevica 103; Kerin Mar- 
Un, Slinovca 7; ••••• Janen, Hiaetek 12; 
Voglar Vinko, Senuše 11; Zupančič Frane, 
Brod 29; Cvelbar Alojzij, Prekopa 41; 
Pavlic-Jože, Bušeča vas 22. in Stopar- Ja- 
nez, Oštre 9. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dno 5. februarja 1952. 

Zadr IV 80/1 1159 

Spremembe 
193. 

Besedilo: Kmetijska zadruga r Starem 
selu. 

Na izrednem zboru 14. I. 1952 so se 
spremenila zadružna pravlila v 2. zlemu. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadru- 
ge s triikratnûm zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Okrožno sodišče T Gorici 
dne 12, februarja 1952. 

Zi  160/48—15 

194. 

1603 

o.  j., Besedilo:   Kmetijska  zadruga   i 
Slivje. 

Na podlagi sklepa občnih zborov dne 
22. IV. 1951 in 22. VII. 1951 se izbrišejo 
KuôtrJn Gina, Kocijančič Jožef, Jakulm 
Alb&n, Segulin Josip, Lukae Alojz in Mah. 
ne Ivan, vpišejo pa novi iœvoljeni članu 
upravnega odbora, kmetje: 

Renko Anton, Hotična 14; Siekovič Josip, 
Slivje '3; Vovk Darij, Kovčke 2; Skočaj 
Anton, Loče 1; Grk Dušan, Slivje -10 in 
Vatovec Stanko, Orehek 13. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 27. februarja 1952. 

,'      • 
195. 

Besedilo: Kmetijgka zadruga i omeje. 
nim jamstvom, Prežganje. 

Iibrdšejo se Gale Janez, KavSek Janez. 
JamnJk Jože, Vftlic Alojz in vpišejo novi 
Hanu upravnega odbora: 

Braskvar Anton, nameščenec, Prežga- 
nje. Ulčar Jože, Prežganje, Skubic Va- 
lentin, kmet, Prežganje, in škrjanc Ivam, 
kmet, Prežganje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. februarja  1952. 

Zadr: VI  8/3 1757 
•        * 

196. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga i omejenim jamstvom v škofji Loki. 
Na rednem občnem zboru 21. XII. 1951 

je zadruga prenehala poslovati in prešla 
v likvidacijo.      • ••   •"-•-   -> ••.-••.• 
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Izbrišejo se Rreuh Ludvik, Jausovec 
Marim, Margon Dana, Dolenc Alojz •• 
Kosak Viljem, Javoršek Cilka, Prepelic 
Maks in vjwsejo novi izvoljeni dlani uprav, 
nega odbora, zadružniki: 

Gal Anton. Radranje; Kapelj Aniton, 
Maribor, Streliäka 23; Serjan Avgust, Rad. 
vanje 23; Fuks Alojz, Razvanje 114; Por. 
tenšlager Ivan, Maribor, Streliska 150; 
Rovšnik Angelca, Zg.' Radvanje 2. in 
Mere Ivan, Maribor, StreliJSka 150. Gal 
Anton je predsednik. Cebe Slane, kmet. 
tehn. upravmnk zadruge in Qeder Erna, 
knjigovodja pa eopodpisujeta za zadrugo. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. februarja 1952. 

Zadr II 113 143S 

• 
203.     . 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Stopicali. 
Na zboru 4. III. 1951 so se spremenila 

zadružna pravila v 18. členu. 
Upravni odbor sestavlja 9 članov. 
Izbrišejo ee Bukovec Franc, Strajnar 

Anton, Klobučar Janez, Kostrevc Franči- 
ška in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora, kmetje: 

Gazvoda Alojzij, Čermošnjfce 6; Brulc 
Franc. Hrušica 10; Dragan Janez, Dolž3S; 
Kralj Jože, Sela 4, Prime Jože, Pangrč 
grm 1, in Klobučar Jože. Vel. Orehek 3. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 12. oktobra 1951. 

Zadr-III 47/3 10090 

• 
204. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Gor. Su- 
alcali. 

Na podlagi zapenika o občnem zboru 
z dne.'30. IX. 1951 ee vpile razdružitev 
zadruge.        ' 

Besedilo firme: kakor doslej, e pristav, 
kom 2V li'kviđao ji«. 

Likvidatorji zadruge so: Janko Ivan, 
krnet, Gor. Sušice 20; Vidmar Franc, 
kmet. Gor. Sušice 10. »n Tučka Roland, 
knjigovodja KZ Gor. ' Sušice 29, ki bodo 
podpisovali skupaj. 

Okrožno sodišče • Novem mestu 
dne 5. februarja 1952. 

Zadr IV 22/4 ' 1102 

205.     ' 
Besedlo; Kmetijska zadruga z o. j. v 

Trebelnem. •' 
Na zboru 3. VI. 1951 so ee spremenila 

zadružna pravila v 18. členu. 
Izbrišeta ee Zgajnar Franc, MiklavStë 

Alojz i in vpfßejo novi izvoljeni Slani 
uipiravnega odbora: 

Zore Jože. posestnik, Trebelno 13, Ma- 
Mavčič Jože, pos. sin, Trebelno 11, Eržen 
Mlia, pos. sin, Vrh prt Trebelnem 1. 
Tonič Jože, posestnik, Trebelno 3, Fino 
Anton, posestnik. Gor. Mokronog 1. 

Okrožno sodišče y Novem mestu 
dne 12. februarja 1952.    • 

Zadr IV 5/2 1442 

Likvidatorji so: čemažar Ivan, kolar, 
Forme 1; Žitnik Jakob, glavmikar, Hosla 
7; Klim Jožko, krojač, škofja Loka, in 
Kramariè Anton, čevljar, škofja Loka, kđ 
podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej e pri. 
etsrvkom  >v likvcdaciji<. ; 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
. dne 3. marca 1952. 

Zadr VI 149/2 22G7 

• 
197. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru. 
ga. Šmartno ob Savi. 

• Izbrišejo ee Zaje Franc, Ambrož Stane, 
Marn • Marija, Podboržek Ivan, Zaje Apo- 
lomija in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Avšič Anton, kmet, Šmartno ob Savi 
AS; Zaje Ivan, kmetski delavec, Šmartno 
ob Savi 19; Dragar Ivama, kmetica, Omar, 
tuo ob Savi 28; Kažper Antonija, kmetska 
delavka, Šmartno ob Savi 47, «n Zaje Sta. 
ne. kmet, Obrije 12. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 4. marca 1952. 

Zadr VII 81/2 2266 

• 
193. 

Besedilo: Obrtniška proizvajalna in pre. 
delovalna zadruga z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Izbrčže se Cop Ivan in vpiše nov član 
upravnega odbora: 

Cedilnik Stane, čevljar, Ljubljana, Sv. 
Petra cesta 21. 

%    s      Okrožno sodišče v Ljubljani 
4   l       ,     dne 5. marca 1952. 

Zadr IV 130/9       '       2263 

m. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. Če. 

pinci. 
Vpiše se obrat: »Kino Cepinck v Ce- 

piaicih, okraj M; Sobota. 
Okrožno sodišče \v Mariboru 

dne 26. decembra 1951. 
Zadr IV  18   , 12171 

• 
200. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. Sv. 
Trojica v Slov. gor. 

Vpiže se obrat: Zadružna pekama e se. 
dež«n pri Sv. Trojic; v Slov. gor. 39. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne "10. januarja 1952. 

Zadr III 93 765 

• 
201. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru. 
ga »25. maj< v Goriluici. 

Vpièe se obrat: , Zadružna klavnica'v 
• GorÖndoi. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
orne 11. februarja 1952. 

. Zadr V 163 135Ì 

• 
202. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 
ga >Jožeta Lacka«. Sp. Radranje. 

Na podlagi sklepov zborov prizadetih 
MdTug Se vpiće, da se je s to zadrugo 
združila Kmetijska obdelovalna zadruga, 
Radranje (Zadr. • 19), 

Izbrisi 
206. i 

Besedilo: Delavsko namešč-enska potros. 
niška zadruga z o. j. v Puščavi. 

Zaradi • prenehanja  poslovanja. 
i     Okrožno sodišče v Mariboru 

dne-11. februarja 1952.' 
Zadr IV Z lSžO 

Trgovinski register 
Vpisi 

207. 
Besedilo: Komisijska trgovina Curk AL 

bert (Solkan). 
Imetnik: Curk Albert, Solkan- 205. 
Obratni   predmet:   Prodaja  predmetov 

industrijskega izvora, oddaBiii v kanrsij- 
sko prodajo. 

Okrožno sodiščo v Gorici 
dine 1. marca 1952. 

Zt 7/52—2 20Ö0 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, se poli- 
vajo, naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem aH skrbnikom. . Po preteku 
rokov bodo sodišča odločila o  predlogih 

III R 550/51 1048 
Kragl Anton, sin Aniona in Ivane roje. 

ne Zajber. zidar v Brežicah 14, je bil kot 
borec ' kozjanskega odreda februarja 1945 
ujet, odpeljan v Mariljor in lam ustreljen. 
Predlagateljica je mati Kragl Ivana, Bre- 
zina 14, p. Brežice, skrbnik Brložnik Bo. 
gomir, uslužbenec pri tem sodišču. Pxt'igla. 
feitveni rak: tri mesece od te objave. 

III R 548/51 1049 
Sneberger KareL sin Karla in Antonije 

rojene 2-ivic, delavec v Podgorju 10, .Pi- 
šece, ee kot mobiliziranec nemške vojake 
in pozneje kot borec NOV, iz zadnjih dni 
pred osvoboditvijo pogreša. Predlagatelji, 
ca je Šneberger Antonija, Podgorje 10. p. 
PiSece, skrbnik Brložnik 'Bogomir, usluž- 
benec pni tem sodišču. Priiglisitvenl rok: 
tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 31. januarja 1952. 

R 502/52 1573 
Levetek Martin, roj. 29. VI. 1863, Brez. 

je 9, Leskovec prS Krškem, je odšel leta 
1927 v Argentino in ee od leta 1937 po- 
greša. Predlagateljica je Levstefc Ivama 
poročena Dime. Stara vae 89, p. Brežice, 
skrbnik Brložnik Bogomir, uslužbenec, pni 
tem .sodišču. Pritjlasitveni rak: tri mesece 
od te objave. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 9. januarja 1952. 

IV R 815/52-4 2018 
Ster Danilo, roj. 7. V. 1913 v Skednju 

pri Trstu, sin Jakoba m Ivane, erkoslikax 
v Celju. Breg 1, Je • jeseni 1943 kot 
partizan ujet in odveden v zapore v Gra- 
dec, nakar je za njim izginila vsaka sled. 
Predlagateljica je Zeleznik Ivana, lastnica 
brivnite v Celju. Cesta na grad št. 15, 
priglasitveni rok: tri mesece od te ob- 
jave. 

-' . ;ì    Okrajno sodišče v Celju. 
/ doe.27. februarja 1952. 

IV R 805/52 • 2062 
Mulej Neža. rojena Poznič 17. I. 1902, 

.hči Antona in Marije rojene Belaj. Pro- 
ži'n&ka vas, Vrbno.90,'-in 

Mulej Marija, roj. 29. XII. 1925, • Mu- 
,1e ja..Franca in Frančiške •••••• Lube j, 
. bivajoča prarv tam. sta bili decembra 1942 
.odpeljani v Auschwitz in sta let» 19*3. 
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87. Ukaz o sklicsoju Ljudske ekupèÈine LRS k III. rodnemu  I —  Zapisnik 1. eeje I. izrednega zasedanja Ljudske ekupSčim» 
zasedanju drugega skica. |       LRS drugega aklica dne 21. III. 1952. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 
37. 

Na podlagi 1. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o sklicanju Ljudske skupščine Ljudske republike 

Slovenije 
Ljudeka skupščina LR Slovenije se skliče k III. 

rednemu zasedanju drugega sklica na dan 11. 
aprila 1952. 

U št. 63 
Ljubljana, dne 2. aprila 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France LubeJ 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

ZAPISNIK       * 
1. seje I. izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

drugega sklica dne 21. marca 1952. 

Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik, 
tajnik: ing. Pavle Žaucer. 
Predsednik prečita ukaz Prezidija Ljudske skup- 

ščine LRS k I. izrednemu zasedanju drugega sklica, 
prične ob 10. uri 20. minut sejo ter določi, da bo za- 
pisnik 1. seje vodil tajnik ing. Pavle Zaucer. 

Pred prehodom na dnevni red objavi predsednik, 
da je prejel naslednje predloge: 

Predsednik vlade LRS je dostavil skupščini v raz- 
pravo in sklepanje predlog mnenja in pripomb k pred- 
logu družbenega plana FLRJ za leto 1952. — Ta pred- 
log je bil v s-mislu določb poslovnika dostavljen odboru 
za gospodarstvo in finance, ki je o njem razpravljal in 
sklepal sestavil poročilo ter določil poročevalca. 

Predlog družbenega plana FLRJ za leto 1952 je bil 
dostavljen ljudskim poslancem, a predlog mnenja in 
pripomb vlade LRS k predlogu družbenega plana FLRJ 
za leto 1962 pa je bil razdeljen med sejo. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS je dostavil Ljudski 
skupščini LRS v potrditev ukaze, izdane v času od 24. 
decembra 1961 do 18. marca 1952. 

Vse to pride'na dnevni red, če tako sklene skup- 
ščina. 

Mandatno-imunitetni odbor je dostavil skupščini 
poročilo in predlog o ostavki Ivana P e à a k a na man- 
dat ljudskega poslanca in predlog o imenovanju nje- 
govega namestnika za ljudskega poslanca. Skupščina je 
ostavko sprejela in imenovala za ljudskega poslanca 
Ivana C e r j a k a, kmeta iz Curnovca, ki je bil na- 
mestnik v 87. volilni enoti volilnega okraja Krško, 
izvoljenega na volitvah v Ljudsko skupščino LRS dne 
18. marca 1951. 

Prav tako je skupščina sprejela ostavko Edvarda 
Kocbeka na položaj podpredsednika Prezidija Ljudske 
skupščine LRS. 

Na predlog predsednika je skupščina nato odobrila 
zaprošeni dopust naslednjim ljudskim poslancem: Jožetu 
Lampretu, Francetu Lubeju, Milanu Škerlavaju, Antonu 
Kmetcu, Alojzu Krivcu, Antonu Trudnu, Mirku Remcu, 
Jožetu Borštnarju, Edvardu Kardelju, Borisu Kidriču, 
Jožetu Brileju in Vinku Poteku. 

Prehod na dnevni red. 
Glede na v uvodu objavljena sporočila predlaga 

predsednik naslednji dnevni red: 
1. Razprava in sklepanje o predlogu mnenja in 

pripomb vlade LRS k predlogu družbenega plana FLRJ 
za leto 1962. 

2. Potrditev ukazov Prezidija Ljudske skupščine 
LRS, izdanih v času od 24. decembra 1951 do 18. marca 
1952. 

Po sprejetju dnevnega reda preide predsednik k 
prvi točki, to je razprava in sklepanje o predlogu 
družbenega plana FLRJ za leto 1962. — Poročevalec 
odbora za gospodarstvo in finance Andrej Petelin pre- 
čita obrazložitev in predlog mnenja in pripomb vlade 
LRS k predlogu družbenega plana FLRJ za leto 1952 
ter odborovo poročilo. 

Po poročilu poda ekspoze o družbenem planu mi- 
nister za finance LRS Zoran Polič. 

Nato odredi predsednik ob 11 uri 15 minut odmor, 
Ob 12 uri 25 minut se) seja nadaljuje. 
V razpravi je govoril ljudski poslanec Franc Za- 

laznik — >za«. 
Po govoru Franca Zalaznika prekine predsednik 

sejo ob 12 uri 25 minut in objavi, da se bo seja na- 
daljevala ob 17. uri. 

Ob 17,20 se seja nadaljuje. — V nadaljevanju, 
razprave so še govorili: Alojz Dular, Karel Reberšek, 
Alojz Benko, Janko Markič in Tone Šusteršič — vsï 
>zae 

Ker je bila lista govornikov izčrpana, zaključi 
predsednik razpravo in preide k glasovanju. Po soglas- 
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nem sprejetju predloga mnenja lu pripomb vlade LRS 
k družbenemu pUnu FLRJ za leto 1952 in kot izraz 
tega sklepa, skupščina soglasno sprejme naslednjo re- 
solucijo: 

»Ljudska skupščina LR Slovenije je na predlog 
svojega odbora za plan in finance in v smislu predpisov 
zakona o planskem upravljanju narodnega gospodar- 
stva razpravljala na prvem izrednem zasedanju 21. mar- 
ca 1952 o predlogu družbenega plana FLRJ za leto 1952. 
Ljudska skupščina LR Slovenije se v celoti strinja z 
osnovnimi postavkami predloga zveznega družbenega 
plana, ker tak prediog ustreza interesom nadaljnje gra- 
ditve socializma v FLRJ, pomeni utrjevanje nacionalne 
neodvisnosti in obrambne moči naše domovine ter omo- 
goča nadaljnji gospodarski in splošni razvoj LR Slove- 
nije v okviru planiranega gospodarskega razvoja FLRJ. 
Prav tako ugotavlja Ljudska skupščina LR Slovenije, 
da je predloženi osnutek zveznega družbenega plana 
y skladu s proizvodnimi možnostmi slovenskega gospo- 
darstva. 

Delovni kolektivi in njihovi delavski sveti ter višja 
gospodarska združenja, sindikalne in politične organi- 
zacije ter društva, zadruge in obrtniške zbornice, 
okrajni in republiški gospodarski organi, vsi ti so po- 
drobno pretresali ta osnutek zveznega družbenega plana. 
Taka razprava je omogočila, da so bile vnesene v pred- 
log številne koristne pobude, da so se našli novi viri 
dohodkov in nove možnosti pocenitve proizvodnje, poleg 
tega pa so se odpravile napake in nekatere nesoraz- 
merne obremenitve. 

Zato Ljudska skupščina LR Slovenije predlaga, da 
vlada FLRJ poslane pripombe in predloge upošteva v 
svojem predlogu zakona o družbenem planu FLRJ za 
leto 1952, ko ga bo predložila Ljudski skupščini FLR 
Jugoslavije.« 

V zvezi s predlogom odbora za gospodarstvo in 
finance o izvolitvi posebne komisije za proučitev obrt- 
nega vprašanja v zvezi z družbenim planom, je skup- 
ščina na predlog predsednika sprejela sklep, da se ta 
komisija izvoli na prihodnjem zasedanju Ljudske skup- 
ščine LRS. 

V drugi točki dnevnega reda skupščina soglasno 
potrdi ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS, in sicer: 

ukaz o reorganizaciji Sveta vlade LRS za kmetij- 
stvo in gozdarstvo z dne 24. decembra 1951 (U št. 46) 
in 

ukaz o imenovanju ministra — namestnika pred- 
sednika Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo z dne 
1. februarja 1952 (U št. 56). 

Ker je bil s tem dnevni red seje izčrpan, predlaga 
predsednik, da se seja zaključi in predlaga, da skup- 
ščina pooblasti predsednika in tajnika, da podpišeta 
zapisnik današnje seje. 

Skupščina predlog soglasno sprejme, nakar zaključi 
predsednik ob 18,15 sejo in s tem tudi I. izredno za- 
sedanje Ljudske skupščine LRS drugega sklica. 

Št. LS 39/1—52 
Ljubljana, dne 21. marca 1952. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Tajnik: Predsednik: 

Ing. Pavle Žaucer 1. r. Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 14 z dne 22. marca 1952: 

13G. Temeljna uredba o nazivih in plačah uslužbencev dr- 
žavnih organov. 

137. Uredba o nazivih in plačah uslužbencev v prosvetno- 
znanstveni službi. 

188. Uredba o nazivih in plačah uslužbencev v zdravstveni 
službi. 

139. Uredba o gTadnji. 
140. Navodilo o odložitvi volitev delavskih svetov v gospo- 

darskih podjetjih, pri katerih se izvaja reorganizacija. 
141. Navodilo o odložitvi volitev delavskih svetov v zuna- 

njetrgovinskih podjetjih. 
142. Odločba o odpTavi odločbe o prodaji traktorjev in ka- 

mionov za široko potrošnjo. 
143. Navodilo k uredbi o dodatkih za otroke. 
144. Odločba o novem kolku za 500 dinarjev. 

Št. 15 z dne 26. marca 1952: 
145. Uredba o začasni carinski tarifi za blago, ki ga uvo- 

. zijo osebe, ki niso registrirane kot uvozniki. 
146- Uredba o pravici uslužbence-v družbenih organizacij 

do odpravnine. 
147. Odločba o spojitvi Državne investicijske banko FLRJ 

io državnih J»ank za kreditiranje kmetijskih zadrug z 
Narodno banko FLRJ, in o odpravi komunalnih bank, 

148. Odločba o posebni taksi za gostinske sobe. 
149. Odredba o razveljavitvi odredbe o pogojih za tranzit 

tobaka in tobačnih izdelkov, kave in zdravil čez ozem- 
lje Federativne ljudske republike Jugoslavije. 

150. Navodilo o vplačevanju amortizacije državnih gospo- 
darskih podjetij in o uporabi sredstev amortizacijskih 
skladov. 

151. Navodilo o načinu poslovanja trgovskih agencij. 
152. Odločba o odstotku za obračunavanje posebne takse 

za gostinske sobe. 
153. Odločba o oprostitvi posebne takse za gostinske sobe. 
154. Odločba o začasni tarifi cen za storitve podjetja za 

mednarodno odpravniško službo >Transjug«. 
155. Sklep o sindikalnih organih, ki so pristojni za pritrdi- 

tev k tarifnim pravilnikom gospodarskih podjetij. 

lzdaia »Uradni liei LRS«. — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tißka tiskarna >Toneta Tomšiča< — vsi v 
Ljubljani. — Naročn na: letno 540 din. — Posamezna številka; 8 din do 8A strani, vsake nadaljnje 4 6trani 4 din več. po 
ooJti 8 din več. — Uredniâtvo in uprava: Ljubljana, Gajeva ulica 5, poštni predal 336. — Telefon uprave: 55-79- — Čekovni 

' račun: 601-90180.0 
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Razglasi in objave 

LIKVIDACIJSKE KOMISLTE 
gospodarskih podjetij v likvidaciji opozarjamo na 21. •1•• uredbe o po- 
stopku pri likvidaciji gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 57/51), 
po katerem je treba pozvati upnike in dolžnike podjetja, ki je v likvida- 
ciji, naj v tridesetih dneh po objavi oglasa v »Uradnem listu LRS« prigla- 
sijo svoje terjatve oziroma svoje dolgove, ki jih imajo do podjetja. 

Pozivov upnikom in dolžnikom, ki ne bodo v skladu s tem predpi- 
som, ne bomo objavljali, temveč jih bomo vračali. 

Uprava »Uradnega lista LRS« 

V začetku maja bo izšel 
Register pravnih predpisov za loto 1951. Ker bo naklada omejena, 

naj se interesenti čimprej priglasijo na naslov uprave »Uradnega lista 
LRS«, Ljubljana, Gajeva ulica 5, poštni predal 336. 

V izdaji vlade LRS in v naši založbi je pravkar izšel 
PREDLOG DRUŽBENEGA PLANA LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

za leto 1952 (za diskusijo) 
V prvem delu vsebuje brošura: družbeni bruto produkt, narodni do- 

hodek in njegovo temeljno razdelitev, v drugem delu >Temeljni proporci« 
je poglavje o obvezni najmanjši meri izrabe produkcijske zmogljivosti, o 
skladu za plače in povprečni stopnji akumulacije in družbenih skladov, 
dalje poglavje o temeljni investicijski graditvi in o povprečni stopnji 
družbnega prispevka in davka od akumulacije in družbenih fociov dr- 
žavnega sektorja. Dodana je dokumentacija k merskim enotam za izkazo- 
vanje produkcijske zmogljivosti, na kraju pa so pojasnila k predlogu druž- 
benega plana. Strani 40, cena 30.— din. 

Naročnike in druge interesente opozarjamo še na knjižici: 
Zakon o izvršitvi kazni. V knjižici je v 145 členih nanizana poleg 

splošnih določb vrsta poglavij o izvršitvi smrtne kazni, o izvrševanju kazni 
strogega zapora in zapora, o varstvenem domu za obsojene porodnice, o 
pogojnem odpustu in odpustu obsojencev iz kazenskih poboljševalnih 
zavodov, o izvršitvi drugih vrst kazni, dalje poglavje o oddaji v zavod za 
varstvo in zdravljenje itd. Cena 65— din. 

Tarifa za nagrade odvetnikov, s pravilnikom. Cena 35.— din. 
Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Razglasi ministrstev 
St. IV-939/1-52 2887 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pn   vsaki   registraciji  je   sedež  podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali izbrisa pa v datumu 

Vpisi 
606. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Rožnik« 
(Ljubljana, Tyrševa 10). 

Poslovni predmet: Trgovina z živili 
na drobno. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana, 
odločba Preds. št. 89 z dne 20. XII. 1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ljub- 
ljana, poverjeništvo za trgovino in gostin- 
stvo. 

Poslovalnice: Florijanska 1, Tavčarjeva 
6, Napoleonov trg 3 Dolenjska 23, Do- 
lenjska 58, Rudnik 123. Tyrševa 37 b, Tyr- 
ševa 69 a, Tyrseva 86, Bežigrad 13. Sto- 
žice 175, Jezica 56, Savije 100, Vodnikov 
trg 2 in Miklošičeva 34. 

Za podjetje podpisujejo: 
Dolnicar Janez,   direktor.   Zadel Sava, 

računovodja, in Stančič Anton, šef, trg. 
odseka. 
MLO Ljubljana, poverjcništvo za linance 

dne 11. marca 1952. 
Fin št 921—52 2440 

• 
607. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Grmada« 
(Ljubljana, Celovška 34). 

Poslovn} predmet: Trgovanje z živili na 
drobno v skladu 6 predpisom o speciali- 
zaciji trgovske mreže. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana, 
odločba Prede št. 90 z dne 20. XII. 1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ljub- 
ljana poverjisništvo za trg. in gostinstvo. 

Poslovalnice so: Celovška 34, pelovška 
85. Celovška 101, Drenikova 35, Gajeva 
5, Gradišče 3, Hotimirova 13, Janševa 2, 
Medvedova 12, Poljanska 15. Stritarjeva 
9, &'šens(ka 63, Tugomlrjeva 21, Verovško. 
va 56, Vodnikova 87 in Vodnikova 257. 

Sprememba 
rodbinskega imena 

Z odločbo Ministrstva za notranje zade. 
ve LRS, št.' IV—9391 z dne 18. III. 1952 
je bila na podlagi 2. člena zakona o oseb- 
nih imenih dovoljena sprememba imena 
Cvelbar Marjetici, roj. 22. XII. 1946 v No- 
vem mestu, hòirìn Slavka in Ivice roj. 
Hočevar v >M a r i n k a«. 

Ministrstvo za notranje zadeve LKS 
dne 18. marca 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Oven Mirko,   direktor,    Bavcon Franc, 

lef komercialnega odseka, Reisp Jože, ra- 
čunovodja, in Grobler Jelka, knjigovodja. 

Fin št. 975-52 2721 
Besedilo: Uprava lista in založba De- 

lavske enotnosti (Ljubljana, Masarykova 
14-11). 

Poslovni predmet: Izdajanje lista, bro- 
šur in knjig, namenjenih predvsem sin- 
dikalnemu aktivu. 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi. 
telj podjetja: Republiški svet Zveze sta- 
di îcatov v Ljubljani leta 1945. 

Za podjetje podpisujejo: 
Juraô Jože. upravnik, Albreht Roman, 

urednik, in Teršek Miro, knjigovodja. 
Fin št 019-52 2722 

MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 
dne 17. marca 1952. 

608. 
Besedilo: Česalniea >Zora«, Oelje. 
Poslovni predmet:   Česanje  in omduli- 

ranje las. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Celje. 
Operativni upravmi voditelj: MLO Ce- 

lje, poverjeniStvo za obrt.' 
Za podjetje podpisuje: 
Glavnik Vida, poslovodja, v obsegu za. 

konitih pooblastil 
MLO Celje, porerjeništvo za fhianee 

dine 7. marca 1952. 
Št. IX-336-1952 2664 

• 
609. 

Bes^dölo:   »Brivnfca Ifc, Celje, z nazi- 
vom »Brivnïea Janez«. 

Poslovni predmet: Striženje im britje. 
Ustanovitelj podjetja:   MLO Celje, od- 

ločba et. 262/52—1 z dno 1. II. 1952. 
Operativni   upravni   voditelj:   IzvršumI 

odbor MLO Celje, poverjcništvo za obrt 
Za podjetje podp'euje: 
Les Božo. poslovodja, po zakonitih po- 

oblastilih. 
Št IX—339-1952 C666 

Besedilo: >Brivsko frizerski salon Mar- 
ko«, Celje. 

Poslovni predmet:  Striženje in britje. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Celje. 
Operativni upravni   voditelj:    IzvrS'taj 

odbor MLO Celje, poverjeništvo za obrt 
Za podietie podpisuje: 
Muhar Robert, poslovodja po zakonitih' 

pooblastilih. 
St IX—338-1952 2663 
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Besedilo: >Brivsko frizerski galon Sta- 
ne«,  Celje. 

Poslovni predmet: Striženje in britje. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Celje. 
Operativni upravni voditelj: Izvršilni 

odbor MLO Celje, poverjeništvo za obrt. 
Za podjetje podpisuje: 
Siiler Franjo, poslovodja, po zakonitih 

pooblastilih, 
St. IX-337-1952 2665 

MLO Celje, poverjeništvo za finance 
due 13. mar.T, '952 

610. 
Besedilo: >M'zarska delavnica II« 

MLO Laško. 
Poslovni predmet: Izdelava pohištva in 

splošna mfearaka dela. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: MLO Laško, odločba It. 
168/52 z doe 6. Ill   1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kolarič Martin, upravnik, samostojno, 

po zakonitih pooblastilih, in Kolarx Mar- 
tin mlajši, clan delovnega kolektiva, v 
istem obsegu listine po 47. Senu zakona 
o dr2. goep. podjetjih. 

OLO Celje okolica, poverj.-za finance 
dne 12. marca 1952. 

St. 770/1—1952 2453 
• 

«I. 
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje 

>Vino< Ljubljana okolica (Ljubljana, Ce- 
lovska cesta 44). 

Poslovni predmet: Nabava in razdelje- 
vanje vina ter zadeve, M eo s tem v zve- 
zi. 

Ustanovitelj podjetja: Izvršilni odlbor 
OLO Ljubljana okolica. odločba St. 715/52 
x dne '26. I. 1952. 

Operativni upravni voditelj: OLO Ljub. 
ljana okolica, poverjeništvo za trgovino 
in gostinstvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
KordöS Mate. v. d. direktorja, samoeloj. 

BO, po pravilih podjetja; BojainSS Tomo, 
namestnđk direktorja, skupaj z računovod- 
jem v odsotnosti upravnika; Kranjc Mi- 
lan, računovodja, skupaj z upravnikom 
vse listine po 47. členu, zakona o drž. go- 
spodarskih podjetjih. 
OLO Ljnbljan« okolica, poverj. za finance 

dne 28. februarja 1952. 
St. 715/2 2760 

• 
612. 

Besedilo: Okrajni mlin, Cezanjevci. 
Poslovni predmet: Predelava žit in ko. 

ruze. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer. 
Operativni upravni vodHelj: OLO Lju- 

tomer, poverjeništvo za trgovino in pre- 
skrbo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Smodiš Feliks,   upravnik,    in Novak 

Drago, knjigovodja, v obsegu določb 38. 
Hena epi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 

OLO Ljutomer, poverjeništvo za finance 
dne 13 marca 1952. 

St. 312/52 2492 
* 

613. 
Besedilo: Krajevno trgovsko podjetje 

>Toplice<, Dol. Toplice (et. 18). 
Poslovnu predmet: Trgovina z mešanim 

En kolonialnim blagom, manufakturo in 
galanterijo. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
'ditelj podjetja:  KLO DoL Toplice. 

Za podjetje podpisuje: 
Longo Albin, upravnik, v okvirni pravij 

podjetja. 
OLO Novo mesto, poverj. za finance 

dne 15. marca 1952. 
St. 1537/1 2826 

• 
614. 

Besedilo: Čevljarska delavnica in kr- 
palnica KLO Strnišce. 

Poslovni predmet: Čevljarska dela in 
storitve. 

Ustanovitelj podjetja: KLO Strnišce. 
Operativni upravni voditelj: KLO Str. 

niSče, svet za komunalno gospodarstvo. 
Za podjetje podpisujeta; 
Gereučnik Ivan, poslovodja, eamostojno 

v vsih upravnih zadevah, BakliS Marija, 
knjigovodja, ki podpisuje v finančnih za- 
devah. ' 

St., 407/1—52 2500 
Besedilo: Krajevna pekarna KLO Str- 

nišce. 
Poslovni predmet: Peka in prodaja 

kruha. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Strnjšče, 

odločba št. 86'52 z dne 1. III. 1952. 
Operat/ivni upravni voditelj: KLO Str. 

nišče,, svet za komunalno gospodarstvo. 
Za podjtt.e podpisujeta; 
Magdič Milan, poslovodja, samostojno 

po pravilih podjetja, in Bak&č Marija knji- 
govodja, skupaj e poslovodjem v vseh 
finančnih zadevah. 

št.  406/1-52 2497 
Besedilo: Splošno ključavničarska de. 

lavnica KLO Strnišce (Strniišce). 
Poslovni predmet: Ključavničarska de- 

la in storitve. 
Ustanovitelj podjetja: KLO Strnilce, od- 

ločba št. 86/52 z dne 1. III. 1952. 
Operativni upravni voditelj: KLO Str- 

nišce, svet za komunalno gospodarstvo. 
Za podjetje podpisujeta; 
Robinžcaik Karel, poslovodja, samostoj- 

no v vseh ••••••• zadevah, in BaMK 
Marija, knjigovodja, ki sopodpisuje v fi- 
nančnfih zadevah. 

0L0 Ptuj, poverjeništvo za finance 
dne 12. marca 1952. 

St. 409/1—52 2498 
• 

615. 
Besedilo: Hotel >Vi<ranc<, Podkoren 

(p. Kranjäka gora). 
Poslovni predmet: Samostojno oprav. 

Ijanje gostinske obrti, predvsem hotelske, 
kavarniške to restavracijske storitve. 

Podjetji© Je bilo ustanovljeno z ukazom 
Prezidija ljudske skupščine LBS in z od- 
ločbo št. S-508 z dne 7. XI. 1950 pre- 
neseno v upravo FiKkmtume zveze Slove- 
nije; z odtočbo 0L0 Radovljica, št. XI— 
312/1—52 z dne 8. III. 1952 je bilo pod- 
jetje vpisano v drž. register podjetij 
diružblsffiih organizacij ••• tem poverjen/i 
žtvu za finance. 

Za podjetje podpisujeta: 
Prešeren Rudolf, upravnik, In Ahacev- 

• Milka, računovodja. 
OLO Radovljica, poverjeništvo za finance 

dne 8. marca 1952. 
Et. XI—812/1-52 2404 

616.     • 
Besedilo: Krajevni mlin, Mežica. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitel] in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Mežica, odločba št. 
963 z dne 13. XII. 1951. 

Za podjetje podpisujejo: 
Pecovnik Alojz, poslovodja, Logar Ru- 

dolf,   knjigovodja,   ter Kandur Marica, 
blagajnik,  v odsotnosti enega izmed pr- 
vih dveh. 
0L0 Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 20. februarja 1952. 
St. •/8-••6—52 2292 

• 
617. 

Besedilo: Trgovina državnih posestev 
Slovenije, Dravograd. 

Poslovni predmet: Nabava kmetskih 
pridelkov pri podjetjih državnega eeiktor. 
Ja in kmetijskih zadrug, vnovcevanje pri- 
delkov v predelanem in nepredelanem 
stanju in opravljanje vseh zadev, ki so s 
tem v zvezi. 

Ustanovitelj podjetja: Svet za kmetij- 
stvo in gozdarstvo LRS, Ljubljana, odloo- 
ba št. II 79/1-52 z dne 26. I. Ì952, z isto 
odločbo je bilo podjetje preneseno v pri- 
stojnost OLO Slovenj Gradec. 

Operativnd upravni voditelj : OLO Slo- 
venj Gradec. 

Za podjetje podpisujeta: 
Krajne Stanko, direktor lo Planine Al- 

bin, komercialist, po zakonitih pooblasti- 
lih. 
0L0 Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 28. februarja 1952. 
Št. III/8-31/25-1952 2300 

* 
618. 

Besedilo: Mestno avtoprevozniško pod- 
jetje, Trbovlje (Trbovlje-Loke 28). 

Poslovni predmet: Prevozne storitve in 
avtomehaničarska dela. 

Ustanovitelj in operativni  upravne vo- 
ditelj podjetja: MLO Trbovlje. 

Za podjetje podpisujeta: 
Lukač Milan,   upravnik,   in črokovič 

Vesna, blagajna,   ki sopodpisuje poleg 
upravnika v finančnih zadevah. 
0L0 Trbovlje, poverjeništvo za finance 

dne 18. marca 1952. 
St. 1423/1—1952 2759 

Spremembe 
619. 

Besedilo: Trgovsko podjetje • železnino 
»Želeininac, Ljubljana. 

Izbriše se Pleteršnik Jože in više 
Rauh Rudolf, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 18. februarja 1952. 

St. 243 92-1952 1882 
• 

620. 
Besedilo:   >Iskra<, tovarna za elektro- 

tehniko in fino mehaniko, Kranj. 
Vipiše se 
dir. •••• Milan, komercialni dtlrekior, ki 

podtpieuje •• podjetje v komercialnt'ïi za- 
devah. Franko Dušan se izbrise kot ko- 
mercialni direktor on; se vpiše kot Šef pro- 
dajnega oddelka in namestnik komercial- 
nega direktorja, ki podpisuje v odsotnosti 
komercialifcga direktorja, v •^•• obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 20. februarja 1952. 
St. 24391—1952 1879 

Besedilo: Trgovsko grosistično podjetje 
>Kovina< v Celju. 

Izbriše se Ilovar Oiiril kot v. d. direk- 
torja in vpižejo: 
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659. 
Beeedilo: •••••••• podjetje >PodpIa(<, 

Smolenja vas. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO NOTO mesto, poverjeniätvo za finance 
dne 15. marca 1952. 

St. 752/2 2723 
• 

660. 
Besedilo: Krajevna podjetja >Pralnica 

in krpalnlca«, Velenje. 
Zarada zdruätve z »Gostilno in menzo< 

KLO Velenje. 
St. 1626/6-52-4 2491 

Besedilo: Otroška mlečna restavracija 
Velenje  v  likvidaciji. 

Zaradi združitve s »Slaščičarno KLO 
Velenje. 

St. 1628/5-52-3 2489 
OLO   Šoštanj,   poverjcništvo   za   finance 

dne 7. marca 1952. 

661. 
Besedilo: Ljudska gostilna KLO Sv. 
Urh. 

Ker je prešlo v sestav Mestnega pod- 
jetja   »Gostinstvo«:   v   Trbovljah. 
OLO  Trbovlje,  poverjcn'štvo za  finance 

dne 28. februarja  1952. 
St. 1225/1-1952 2047 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi. ki o pogrešanih kaj vedo, ee pozi- 
vajo, naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. Po preteku 
rokov  bodo sodišča odločila  o  predlogih 

III R 506/52 1572 
Podlipoik Janez, roj. 28. III. 1912, ein 

Martina ón Marije roj »ne Redenšek. Vna. 
nje gorice 20, se od 21. IV. 1945 pogre- 
la. Predlagateljica je Podlipnik Jožefa, Li- 
poglav 2, skrbnik Brložnflk Bogomir, 
uslužbenec pri tem sodišču. Priglasitveni 
rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 11. februarja 1952. 

IV R 808/52 2312 
Lešnik Anton, roj. 11. V. 1928, sin An- 

tona in Antonije rojene Mlinsîk, gozdni 
delavec na Rakotcu 84, Vttanje, ee kot 
borec Ëeroarjeve brigade od 23. V. 1944 
pogreša. Predlagatelj jo oče LešnJik Anton, 
upokojenec na Rakovcu 84, p. Vitanje. 
Priglasitviyii rok: tri mesece od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 6. marca 1952. 

IV R 818/52 2408 
Zanko Franc, roj. 29. IV. 1926. sin 

Franca jn Eme rojene Zlender, poljede. 
delec na Planini št. 7 pri Segnici, je • 
22. II. 1945 kot borec NOV od Nemcev 
ujet, odveden v zapore v Maribor to ee 
od! itaikrat pogrsša. Predlagateljta je mati 
Zorko Ema, gospodinja na Planini 7 pri 
Seroicl, priglasiitveni rok: tri mesece od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 8. marca 1952. 

I R 803/52 2235 
Zaje Anton, roj. 10. V. 1922, sin An- 

tona in Marjete rojene PoSnikar, zidar. 
Sv. Jakob ofo Savi 4, ee kot borec NOV 
od eeptembTa  1943  pogreša.  Predlaga- 

teljica je Zaje Metka. Sv. Jakob ob Savi 
4, skrbnik Tekalec Franc, Vrh 120, Dol- 
sko. Prißlasitveni rok: dva meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče Ljubljana okolica 
dne 25. februarja 1952. 

R 291/51 11754 
Močnik Janez, rojen 16. XII. 1918 v 

Praprotnem-Zakalu, delavec v Županjih 
njivah 22, s.9 od oktobra 1944 pogreša. 
Predlagatelj je Močnik Peter • županjih 
nji'jv 22, skrbnik pa Skuk Jože, sodni 
uslužbenec pri tem sodišču. Piiglasitveni 
rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 7. decembra 1951. 

I R 268/51-6 2461 
Vidic Miran, roj. 15. VI. 1926, sin Jo- 

žefa in Albine rojene Skok, đr'gafk v Ljub- 
ljani, Žibertova (Učiteljski dom), ee kot 
borec NOV od oktobra 1943 pogreša. 
Predlagatelj je Vidic Jože, Ljubljana, 
Študentovska 7, skrbnr'lk Jurca Branka. 
Ljubljana, Resljeva 11. Prc'Elasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 
I R 279/51—5 2462 

Voje Jože. roj. 13. VIII. 1923, ein Jo- 
sipa in Justine rojene Logar, delavec v 
tovarni bakelitnön izdelkov, Ljubljana, 
Hramlniška 10, se kot borec NOV od je- 
seni 1943 pogreza. Predlagateljica je 
Voje Justina, Ribčev laz 40, p. Boh. Bi- 
strica, skrbnik Sušnik Milena, Ljubljana, 
Tretenjakova 2. Priglaettveni rok: dva 
meseca od te objatve. 

Okrajno sodišče  Ljubljana  mesto 
dne 25.  februarja 1952. 

I R 301/52 1982 
Močnik Ježe, roj. 12. III. 1916, sin Jo- 

žeta ta Frančiške rojene Grmek, Straho- 
mer 4, &i kot borec od leta 1943 pogre- 
ša. Predlagatelj ••••••• Jože, Strahomer 
4, skrbnik Grebene Alojzij. Vrblene 27. 
Priglasitv sni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče Ljubljana okolica 
dne 22. februarja 1952. 

I R 42'52 2465 
Mere Venceslav, roj. 20. VII. 1920, ein 

Florijana .im Ane rojene Horvat, Brstje, 
Ptuj. se kot mobiliziranec v nemško voj- 
sko od oktobra 1944 pogreša. Predlaga, 
teljica je Mere Pavla, natakarica v Ptu- 
ju, skrbnik Mere Aria, posestnica, Koz- 
rrfnei 12. p. Nova cerkev. Prnglasitv.aii 
rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dno IV marca 1952. 

R 280/51 2603 
Gulj Anton, roj. 7. II. 1909. Krhinovca 

3, se kot borec Kosovelove brigade od 
ararila 1944 pogreša. Predlagateljica ie 
Cehovin Milka, Gornja Braniča 7, skrbnih 
•.••'• Mirko, eodni uslužbenec pri tem 
eodiiSču. Priglasitverai rok: tri mesece od' 
te objave. 
R 278/51 2602 

Rodela Marija, roj. 14. X. 1920,*kmefika 
delavka, Loka 24, se kot intorniiranka v 
nemškem   taborišču   Belsenu   od   aprila 
1945 pogreša.    Predlngateljiiica je Rodala 
Ana, Loka 42, p. Črni kal. ekrbnik BenSč 
Mirko, uslužbenec pri tem sodišču.  Pri- 
glaeitveni •••; tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 1. marca 1952. 

R 251/51—3 10179 
Slemnfk Jože,   roj.  16.  III.  1923,  sin 

Antona in Alojzije  rojene Hovnlk, dela. 
vec, Vrhe, 37,   Št. Janž pri Dravogradu, 

ee kot nemâkt mobiìiakanec na ruskf 
fronti od fsbraarja 1942 pogrela. Predla- 
gateljica je mati Slemnik Alojziija, Vrhe 
37, p. Dravograd, skrbnik Sinrajh Ferdi- 
nand, sodni uslužbenec pri tem eodiSču. 
Priglasiitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
dne 4. septembra 1952* 

I K 574/52—3 1981 
Kotnik Franc, roj. 30. IX. 1902, sin 

Martina in Jožef.3 rojene Kamniik, lonet 
v Podgori 32, je • kot borec NOV janu- 
arja 1945 ujet in odpeljan v Dachau. Od 
maja 1945 se pogreša. Predlagateljica je 
žena Kotnih Štefanija. Podgora 32, p. 
Kotlje-Guštanj, ekrbnik Čegovnik Filip, 
uslužbenec pri tem sodišču. Priglasiitveni 
rok: dva meseca od t; objave. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
dno 21. februarja 1952. 

I R 533'51-5 1405 
PeSnik Anton, roj. 10. III. 1928, mizar- 

ski vajence, Klokoèbvnók 57. je kot borec 
NOV baje padel pomladi 1945 na Pohor- 
ju. Predlagatelj je Pečnik Anton, Kloko- 
čovnik 57, p. Loče prt Poljčanah, skrbnik 
Pukl Jožef, uslužbenec pri tem sodišču. 
Priglasiiveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 6. februarja 1952. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo v tožbah tasto- 
pali tožence, katerih bivališče ni znano, 
na ujihovo nevarnost ra stroške, dokler 
se »ami ne zglasijo ali ne imenujejo po- 

oblaščenee 

G 1863/51—5 1530 
Tožbe za razvezo zalkona: 
Brodnjak Ivana, snažilka, Zg. Radva- 

nje, Lackova 93, proti Brodnjatou Mihaelu, 
čevlj. pomočniku, Zg. Radvanje, Firmova 
št.   23. 

Majer Agata, predica, Maribor. Tkalski 
prehod 6, proti Majerju Karlu, trg. pot- 
niku, B.sla cerkev, Sarajevslka 16. 

Baldo Dragotón, upokojenec. Maribor, 
Dvoršakoiva 10, proti Balde Elizabeti ro. 
jeni Buzzer, gospodinji, Pulj, nazadnje 
Villa Maria di Fasano del Garda (Bre- 
scia), Italija. 

Skrbnik tožencev  neznanega bivališča 
je za prva dva Sande Jože, nižji pravni 
referent pri tem sodišču, za zadnjega pa 
dr. Tomšič Franjo, odvetnik v Mariboru. 

Okrajno sodšče Maribor mesto 
dne 7. februarja 1952. 

G 30/52—3 ' 2690 
Tožba zaradi ugotovitve lastoinsk? ora. 

vice ter izstavitve tabularne listine: 
Ing. Šinkovec Viktor, upokojenec, Ve- 

lenje 58, ia Šinkovec Mara, gospodinja, 
ravootam, ki ju zastopa dr. Smid Vladko. 
odvetnic v Šoštanju, proti Kovalj^v Kri. 
stl irojeni IDoMč, gospodinji, Velenje 
58, ia Sänikov Emi rojeni DoEcič, go- 
spodinji iz Velenja, sedaj neznanega bi- 
vališča. Razprava bo 8. IV. 1952 ob ^0. 
uri pri tem eodiScni v sobi št. 4. Skrbnik 
je DoliČič Terea'ja, gospodinja. Velenje 
št. 58. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 15. marca 1952. 
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Pozivi upnikom in dolžnikom 
uaj v danem roku priglasijo terjatve ozi* 
roma poravnajo svoje obveznosti do pod- 
jetij v likvidaciji,  sicer  se bodo dolgovi 

sodno izterjali 
2888 

Kmetijska zadruga z o. j. Ivanjkovci, 
h. št. 47, Ljutomer, je na rednem obč- 
nem zboru dne 16- III. 1952 soglasno ekle. 
nila likvidacijo zadruge. Priglasriitveni rok: 
30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
6t. 4/52 1928 

Mestne gostilne v Ptuju so na podlagi 
odločb© MLO Ptuj, et. 111/1.52 z dn« 1. 
11. 1952 prešle z «Um dnem v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 30 dni po tej ob- 
javi. 

Likvidacijska komisija 
2837 

Potrošniška zadruga z o. j. Ptuj, Lac- 
kova 8, j« po sklepu občnega zbora prešla 
z dnem 16 III. 1952 v likvidacijo. Prigla 
sitvenf. rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

fc*. 252 2735 
Po sklepu izvršilnega odbora MLO Slo- 

venj Gradec z dne 11. III. 1952. št. 289/52 
pretdejo s 1. IV. 1952 mestna obrtna in 
mestna gostinska podjetja v likvidacijo. 
Priglasdftveni rok: do 30. IV. 1952. 

Likvidacijska komisija 
2731 

Po odločbi KLO Sv. Lovrenc na Drav- 
rfjem polju, St. 63/52 so prešle mizarsko- 
kolarska in kovaško-mehanična delavnica 
z dnem 1. marca 1952 v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok je: en mesec po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
Št 122/1-52 2466 

Po sklepu Zadružnega sveta Šoštanj z 
dne 22. II. 1952 je prešlo Trgovsko i?od. 
jetje zadružnega sklada Mozirje z dnem 
I. III. 1952 v liikvidaoiijo. Priiglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

Likvidator 
&t. 43/52 2676 

Otroška restavracija KLO Radeče je z 
odločbo KLO Radeče, opr/ št. 276/52 dne 
12. III. 1952 prešla v likvidacijo. Prigla- 
eitvend rok: en mesec po tej objavi. 

Otroška restavracija KLO Radeče 
T likvidaciji 

2389 
*!   s^Jepom   občnega  zbora  z  dne  17. 

II, 1952 je Potrošniška zadruga Zadvor, 
sedež Dobrunje, prešla z istim dnem v 
likvidacijo. Priglasitvemi rok: 30 dni po 
tej objavi. 

Likvidator 

Izgubljene listine 
preklicnjejo 

Abram Anton, Brezje 25, Dovško. svojo 
osebno izkaznico in izkaznico na ime 
Abram Jožefa rojena Požeg, •••••• 25. 

2846 

»Agrotehna«, Ljubljana, prometno knji- 
žico tovornega avtomobila znamke >Fiat< 
št. 1979. 3306 

Albinini Marija, Ljubljana, Černetova 
17, osebno izkaznico, reg. št. 61066'51. 
ser. št. 008376, izdano v Ljubljani.   3228 

Arlavi Pavel, rojen 22. II. 1934 v De- 
seniču. zdaj v Ljubljani, Grajska planota 
1, knjižico o predvojaški vzgoji, izdano v 
Ljubljani. 3299 

Artiž Slavko, Ruše 55 prt Mariboru, 
osebno izkaznico," rljg. št. 34824, eer. št 
05772213, izdano v Mariboru 1. 1951. 

3212 
Astač Franc, Kočevje 304, osebno izkaz, 

nlco, ser. št. 0549414, reg. 3104, izda- 
no v Kočevju. 3063 

Avbelj Mirko, Mekinje 16 pni Kamniku, 
delovno knjižico, izdano v  Kamniku. 

3028 
Avguštin Franc, Bistrica pni Tržiču, ob- 

mejno osebno izkaznico, izkaznico od 
udruženja šoferjev in avtombilov -n sin- 
dikalno  izkaznico za prosto  vožnjo. 

3168 
Bajcc Marija poročena Pižent, Št. Vid 

pri Vipavi 70, osebno izkaznico, ser. št. 
0318801, r.2g. št. 28204, izdano v Gorici. 

2839 
Barle Antonija, Prevoje 64. p. Lukovica, 

osebno izkaznico in knjižico za kolo, iz- 
dano v Kamniku. 3308 

Basa Marija, Tržič, osebno izkaznico, 
ser. št. 0139881, reg. št. 5771, izdano v 
Kranju. 3080 

Bauman Stefan, Race pri Mariboru, evi- 
denčno tablico za motorno kolo znamke 
>NSU«, št. motorja 48370, številka šasije 
1163970, izdano v Slov. Gradcu.        3225 

Benedici« Igor, Ljubljana, Lepodvorska 
28, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani:. 

3302 
Bere Alojz, Ropoča 25, zdaj Gančani 

(Hraščlci) 183, p. Beltinci, spričevalo o 
tesarstvu št. 356, todaao 10. IV. 1947 v 
M. Soboti. 2840 

Bićejj M'lan, Jugorje 20, p. Subor, oseb. 
no izkaznico, ser. št. 0484919, reg. števil- 
ka 1609. 1409 

Bostič Drago, Topiice-Zagorje 206, roj. 
17. V. 1876, osebno Izkaznico, eer. št 
F—0728663, reg. št. 15353, izdano 19. 
XII. 1950 v Trbovljah. 2889 

Brezec Viktor, Postojna, Gregorčičeva 
17, osebno izkaznico, ser št. F—0630348, 
reg. št. 20038. 2415 

Cepec Marija, Sv. Ožbalt ob Dravi, 
osebno izkaznico, reg. št. 32515, ser. št 
0176399, izdano pri Sv. Ožbaltu 1. 1951. 

3007 
Brezovšek Franc, Celje, Cesta na grad 

12, roj. 12. IX. 1906 v Schtoppenbergu, 
Nemčija, vojaško knjižico. 3108 

Cojhter Srečko, Slivnica pri Mariboru, 
delovno knjižico, izdano  v Mariboru. 

3221 
Čančala Marjeta, Zg. Ščavnica 39, p. Sv. 

Ana v Slov. goricah, osebno iskaznico, 
ser. št. 0067869, izdano v Gor. Radgoni. 

3292 
Četrtič Alojz, Ljubljana, Moste. Poljska 

pot 381, knjižico o predvojaški vzgoji št 
74, a'izdaoo- v Ljubljan/i. 3260 

Djurevič Djuro, major. Ljubljana, brez- 
plačno oblačilno knjižico. .   3259 

Dolenc Franc, Ljubljana, Levstikova 21, 
sindikalno knjižico, izdano v Ljubljani. 

3231 
Faganel Rudi, Ljubljana .Trdinova 8, 

osebno iikaznico, eer. št 002719S, reg. št. 
4888/50. in šofersko izkaznico I. razreda 
s tremi talonii, izdano v Ljubljani      3261 

Fajon Bogdan, Kranj, indeks pdrodo. 
elovno matematične fakultete univerze v 
Ljubljani. 3309 

Firbas Martin, Gorlšnica 22, osebno iz- 
kaznico, reg. Št. 26519. 6er. št. 0269829. 

3176 
Gečck Metka, Maribor, Dalmatinska 18, 

delovno knjižico, izdano v Mariboru. 
3220 

Gerlevič Franc, Orešje 10, p. Col, Go- 
rica,   osebno Izkaznico,   ser. št 0325990. 
reg. št. 49920. 2418 

Goloveršnik Slavko, Marsbor, Studenci, 
Ruška 71, delovno knjižico št 2356/93. št. 
del. 25157, izdano v Mariboru 1. 1948. , 

•3215 
Grabar Julija, Bled, R.čica, osebno iz- 

kaznico, ser. št. 0124503, reg. št, 42793. 
2996 

Henigman Tončka, Ljubljana, Soteska, 
osebno Izkaznico, 6er. št. 0059613. reg. št 
37303/51. 3163 

Horvat Ivan, roj. 27. IV. 1921. Loia 50, 
Dol. Lendava,, osebno izkaznico, reg. št 
16258, ser. G—0240568, izdano v Dol. Leiu 
davi. 2783 

Jurančič Jožefa, Hrastj.; piri Limbušu, 
osebno izkaznico, reg. št. 14512, ser. št 
0582167, izdano v Pekrah 1. 1951. 

3217 
Jurančič Martin, Hrastje pri Limbušu, 

osebno izkaznico reg. št 14509. ser. 
št. 0572164,  ;edano v Pekrab 1. 1951. 

3216 
Kocbek Josip, Maribor, Delavska 24, 

osebno fekaentco, reg. št. 40C02, ••• 
bi 0038348, izdano v Mariboru 1. 1951. 

3003 
Kovic Ivan, Gorjuša 10, delovno knji- 

žico, izdano v Kamniku. 3258 

Krajne Neža, Ložane 13, Sv. Marjeta ob 
Pesmici, osebno Izkaznico reg. št 10782, 
ser. II. 0583492, izdano pri Sv. Marjeti 
L 1951- 3005 

Kramberger Stanislav, Zg. Zerjavcj pni 
St. Lenartu, delovno knjižico, tedano za 
>Ograd< v Kamniti I. 1949. 3002 

Kranjc Ana, Pekel 15 pri Mariboru, de- 
lavsko knjižico št. 1315253, delov. št. 6699, 
izdano v Mariboru. 3213 

Lah Emil, Jesenice. Blejska 28, pro. 
metno knjižico za motorno kolo, št. 4754, 
tedano 5. I. 1947 na Jesenicah. 3030 

Lajhnor Franc, Maribor, Košati, Št. 
Iljska 50. osobno izkaznico, reg. Et. 3764, 
ser. št. 0001743, izdano v Mariboru. 

2999 
Stopar Borut, Nera, Ljubljana, Dioni- 

kova 31, osebno izkaznrco, izdano v Ljub- 
ljani. 2899 

Sere Ana, Jezica 113, osebno Izkaznico, 
reg. št. 65719/51, ser. št. 0088029, izdano 
v Ljubljani. 3232 

Vavpotič Anton, Črnuče 9, šofersko iz- 
kaznico I. razreda z tremi taloni. izdano 
v Ljubljani. 3077 

Vončina Marija, Ljubljana. Gosposvet- 
eka 16, osebno izkaznico št. 71080/51, ear. 
št. 0093390, izdano v Ljubljani. 3304 

Zver Martin, roj. 7. III. 1933, Odranci 
253, p. Beltinci, osebno izkaznico za ob- 
mejni; pas, ser. št G—0241914, reg. št. 
17604, izdamo v Dol. Lendavi. 2678 

Izdaja >Dradni list LRSc Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik, toka tiekarna >Toneta Tomšiča« r Ljubljani 
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Pleteriejc Jože, direktor, M podpf eu-je 
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja; Ilovar Ciril, šef komer- 
cialnega od delim, ki podpisuje v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu; Goršek 
Mairija, ki sopodpisuje v odsotnosti glav- 
nega računovodje, v istem obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 26. februarja 1952. 

St. 243 106—1952 2128 
• 

622. 
Besedilo: Agrotehnika, podjetje kme- 

čkih delovnih zadrug za izrez in uvoz, 
Ljubljana. 

Izbriše ge Jecelj Franc in vpiše 
Sirar Andrej,   glavni računovodja,   ki 

sopodpisuje listine po 47.  členu spi.  za- 
kona o drž. gosp. podjetjih. 

St. 243 136—1932 2629 
Ministrstvo  za finance LRS, Ljubljana 

dne 6. marca 1952. 
• 

623. 
Besedilo.- Rudniki svinca in topilnica, 

Mežica. 
Izbrišeta se Marinko Valentin in ing. 

Dular Slavko ter vpišeta: 
ing. Lučovnik Rudolf, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja, ter Lig. Pintarič 
Ivo, tehniKnii direktor, kii podpisu?' v od- 
sotnosti direktorja, v  istem obsegu. 

Ministrstvo  za finance LRS, Ljubljana 
dne 11. marca 1952. 
St. 248 100/1—1952 2635 

• 
624. 

Besedilo: Tekstilna tovarna >Inteks<, 
Kranj. 

. Vpišeta se 
Ilijaäiö MMoš ein Tatarski Dužan, usluž- 

benca podjetja, ki podpisujeta za zastop- 
stvo podjetja v Avtonomni pokrajina Voj- 
vodlini, Novi Sad. 

Št. 243 101/1-1952 2638 
Besedilo: >Zvczda«, ročno izdelovanje 

modnih čevljev, Ljubljana. 
Izbrise ee Žagar Marija ;n vpiše 
Škrabelj ••••, glav. računovodja, ki eo- 

podpisujo listine po 47. členu spi. zakona 
o drž. gosp. podjetjih. 

6t.   243   74/2-1952 26B7 
Besedilo: Tekstilna tovarna, Novo mesto. 
Izbrišeta s • Cavlovič Stevo en vpiše 
Rafolt   Zmago,  vodja  gospodarsko   — 

računskega sektorja, ki sapodpisuje KsK- 
ne po 47. členu sipi. zakona o drž. gosp. 
podjetjih. 

St. 243 147.1952 2636 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 13. marca 1952. 

• 
625. 

Bsedilo: Tovarna verig, Lesce pri Bledu. 
Izbriše se Slapnik Franc in vpt'že 
Marinko  Valentin, direktor, 3d podpi- 

suje samostojno, v obsegu zalk. pooblastili 
in pravil podjetja. 

St. 243 28/3 -  1962 2631 
Besedilo: >Rog<, torama koles in pi- 

salnih strojev, Ljubljana — Vič. 
Izbriše se Koe Murko In vpiše 
Dolmšek  Tone, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu   zak. pooblastil  in 
pravil podjetja. 

Št. 243 138 _ 1952 2632 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 17. marca 1952, 

626. 
Beoedüo: Podjetje za kmetijsko strojno 

službo, Kočevje-Breg. 
Izbrišeta se Vidergar Rudi in Kac Hu- 

bert 1er vpišeta: 
Stary Bogdan,    direktor,   ki podpisuje 

samostojno, v  obsegu zak, pooblastil jo 
pravil podjetja, 1er Rugelj Anton, glavni 
računovodja, ki podpisuje listine pc 47- 
členu  spi.  zakona   o drž.   gospodarskih 
podjetjih. 

Ministrstvo  za finance LRS, Ljubljana 
dne 25. marca 1952. 
Št. 243 951—1952 2628 

• 
627. 

Besedilo: Brivnice,  Celje. 
Uvede  ee  likvidacijski   postopek  pod- 

jetja. 
Likvidatorja sta: Zupan Miro in Sifrer 

Franjo, nameščenca  obrata. 
MLO Celje, poverjeništvo za finance 

dne 13. marca 1952. 
St.  IX-295-1952 2662 

• 
628. 

Besedilo: Ljudski magaiin >Veleblagov- 
nica«, Celje. 

Vp'še se 
Jepec Ivan,  ravnatelj, ki  zastopa pod- 

jetje   samostojno,   v   obsegu   zakonskih 
poobla6til in  pravil;  Ljubiilčič Lea.  vodja 
komercialne  službe,  v  odsotnosti   ravna- 
telja, v istem obeegu. in Dolinšek Karel, 
računovodja,  ki  eopodpisuje   vse  listine 
po  47.  Senu spi-   zakona   o  drž.   gosp. 
podjetjih. 

MLO Celje, poverjeništvo za finance 
dne 17. marca 1952. 

St.  IX-411-1952 2761 

629 
Besedilo: Komunalna banka, Celje. 
Besedilo odslej: Celjska mestna hranil- 

nica, Celje. 
Izbrišejo ee Zaje Lojze. Kocuvan Ivan 

in Krivec Marjeta ter vpišejo: 
Kocuvan Ivan, ravnatelj hranilnice, k>i 

zastopa zaivod samostojno, v obsegu za- 
konskih pooblastil in pravil hranilnice. 
Krivec Marjeta, računovodja, fcj sopodpi- 
suje listine po 47. členu spi. zakona o 
drž. gosp. podjetjih. 

MLO Celje, poverjeništvo za finance 
dne 18. marca 1952. 

Št.  IX-363-1952 2762 

630. 
Besedilo: sM'zarska delavnica lic MLO 

Laško. 
Izbriše se Kolarič Martin mlajši. 

Št. 947-1952 2818 
Besedilo: Trgovsko podjetje OLO Celje 

okolica >Potrosnik«, Vojnik. 
Izbriše se Leopold Frida to vpiše: 
Kampan Rupert, računovodja, z istimi 

pooblastili. 
St. 948.1952 2819 

OLO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 19. marca 1952, 

•¥• 
630a. 

Besedilo: Mfearoko kolarska delavnica 
KLO Godov». 

Podjetje preide c dnem 1. IV. 1962 v 
likvidacijo. 

Člani  likvidacijske  komisije  eo:   Cuk 
Pavel.   GodovwS   14,   predsednik   2akelj 
Frane, Godovač 64, in Lapajne Anica, Go- 
dovič 20. člana komisije. 

OLO Idrija, poverjeništvo za finance 
dne 19. marca 1952. 

&U Ö19/X-1952, 2863 

631. 
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica, 

Kamnik. 
St. 605-1952 2587. 

Besedilo: Mesni kino >Kamnik<, Kam- 
nik. 

St. 694-1952 2586 
Pri obeh   podjetjih  se   izbriše  Nemec 

Junij in vpiše 
Meteln  Draga,  računovodja, ki podpi- 

suje spise finančnega in kreditnega zna. 
čaja  skupaj  z upravnikom  podjetja. 

OLO Kamnik, poverjcnićtvo za finance 
dne 12. marca 1952. 

* 
632. 

Besedilo: Gostinski obrat KLO Podpre- 
ska. 

Vpiše ee poslovalnica v   Dragi  št. 17, 
poslovodja je 2agar Jože, ki podpisuje •• 
poslovalnico po zakonitih pooblastilih. 
OLO   Kočevje,  poverjeništvo   za   finance 

dne 3.  marca  1952. 
St. 1112-1S51 2288 

• 
633. 

Besedilo:   Okrajno   gradbeno   podjetje, 
Krško. 

IzbrrJSe se Lileg Marjetka in vpiše 
Malgaj  Vida,  z istimi  pooblastili 
OLO Krško, poverjeništvo za finanee 

dne 13. marca 1952. 
ft. 853/1 2640 

• 
634. 

Besedilo:   Remont   RLO   IV  Ljubljana, 
Kolezijska 4. 

Ixbn'Beta ee Košir Stane in Kuhar Ivan 
ter vpiše 

Vogrmec  Marija, knjigovodja. 
RLO IV Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 15. marca 1952. 
St.  4053-1952 2822 

• 
635. 

Besedilo:  Gostinstvo RLO IV  LJublja- 
na. 

Izbriše ee  Pleìko  Janez  in vpiše 
Jurman  Franc,  zač.  upravnđk. 

RLO IV Ljubljana, poverjeništvo za finance 
dne 18. marca 1952. 

St. 411/52 2821 
• 

636. 
Besedilo: Krajevna trgovina z mešanim 

blagom, Črnuče. 
Iibrišejo 6« Ferligoi Janko, Habjan Mi. 

ha, in Kamenšek Dušan ter vpiše 
škof Slanico, upravnik. ^; podpisuje sa- 

mostojno vse listine  v obsegu  zakonitih 
pooblastil in pravil  podjetja. 
OLO Ljubljana okolica, puverj. •• finance 

dne 15. marca 1952. 
St.   218/14 2815 

• 
637. 

Besedilo: Krajevna eostilna. Sv. Tomaž. 
Izbriše ee KoeaniČ Maniiia in vpiše 
Antol'ß  Mirko,   upravnik. 

OLO Ljutomer,  poverjeništvo in financ« 
dne  13.   marca   1952. 

St 328/52 2495 

638. 
Besedilo:    Moško    krojaftvo    Maribor, 

Limbuška 14. 
Izbriše ge Spur Alojz in vpiše 
Fabian Stane, poslovodja. fe<  podpisuie 

samostoino, v okviru pooblastili in pravil 
podjetin. 
MLO   Maribor,   poverjenKlvo   *a   flnnnpe 

dne 18. fe-brnairia !Sß2 
&t Pöv 56/47-62 21&8 
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639. 
Besedilo: Mestno podjetje »Mehanična 

delavnica«,  Murska  Sobota. 
2293/1-52 2653 

Besedilo: Mestno podjetje »Radio-fino- 
mehaničua delavnica«, Murska Sobota. 

St. 2291/1-52 2646 

Pri obeh podjetjđh ee izbriše Srez Aloj- 
zija dm vpiše 

Kramberger Kuzma Danica, racunovod- 
Ja, ki podjwsuje po 47. členu epi. zakona 
o drž. goep. podjetjih. 

Besedilo:   Mestno  podjetje  »Urarstvo«, 
Murska Sobota. 

Izbriše ee  Belasko  Vera in  vpdäe 
Kramberger ••••• Danica, računovod. 

ja, ki podpisuje po 47. členu sipi. zakona 
o drž. gosp. podjetjih. 

St.  2317/1-52 2654 
0L0 Murska Sobota, poverj. za finance 

dne 12r marca 1952. 

* 
640. 

Besedilo: Mestno podjetje »Kleparstvo«, 
Murska Sobota. 

Besedilo odslej: »Panonija«, industrija 
kovinske galanterijo, Murska Sobota. 

Izbriše se Novak Stefan in vpilše 
••••••• Slavko, računovodja, ki sopod- 

pisuje listine po 47. členu epi. zakona o 
(   drž. gospodarskih podjetjih. 

OLO Murska Sobota,  poverj.  za finance 
dne 13. marca 1952 

St. 2392/1-52 2655 

641. 
Besedilo: >Rog< trgovsko podjetje Novo 

mesto. 
Izbriše ee Mihelič Zvone m vpise 
Kolenc Molka, direktor, ki1 podpisuje v 

okviru pravil podjetja. 
OLO Novo mesto, poverjeništvo za finance 

dne 15. marca 1952. 
St.   1035/1 2827 

* 
642. 

Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 
»Krka«, Novo mesto. 

Izbriše ee Zega Franc in  vpiše 
Bele Vinko, ravnatelj, ki podpisuje sku- 

paj s knjigovodjem Klemenčič Marijo. 
OLO Novo mesto, poverjeništvo za finncae 

dne 17. marca 1952. 
Št. 1044/1 2828 

• 
643. 

Besedilo: Mestno gostinstvo, Postojna. 
Vpišeta se obrata: 
»Hotel Javornik« e poslovnim predme- 

tom; Gostinska postrežba, prodaja alko- 
holnih iin brezalkoholnih pijač, razprodaja 
jestvin  in oddaja  sob,  ter 

»Slaščičarna« s (poslovnim predmetom: 
Gostinska postrežba, prodaja alkoholnih 
in brezalkoholnih pijač, prodaja elaičic im 

OLO  Postojna,  poverjeništvo za   finance 
dne 29. februarja 1952. 

St.  2311/1 2660 
* 

641. 
Besedilo: Okrajno avto-prevozniško pod- 

jetje, Postojna. 
Vpiše ee: 
Rok Jože, računovodja, ki podpisuje s 

pooblastili v mejah pravil in po 47. čle- 
nu sploš. zakona o drž. gosp. podjetjih. 
OLO Postojna,   poverjeništvo  za  finance 

dne 14. marca 1952. 
St. 461/1-52 2658 

645. 
Besedilo; Sklad za mehanizacijo in in- 

vesticijsko graditev zadružnega kmetij- 
stva v Ptuju. 

Vpiše ee: Strojno mehanična to mizar, 
ska delavnica ter avtopark. 

Za upravne in finančne zadeve podpi- 
sujejo: 

Prime Franc, v. d. direktorja, Zadravec 
Jurica, komercialni direktor, in Skorja, 
neo  Vladimir,  računovodja. 

0L0 Ptuj, poverjeništvo za finance 
dne 17. marca 1952. 

St. 461/1-52 2620 
• 

646. 
Besedilo: Krajevna žaga, Črnci 
Podjetje je iz pmetojeosti OLO Radgona 

prešlo pod upravo KLO Apače, ki jo od- 
slej operativni upravni  voditelj. 

St. 847/8     / 2688 
Besedilo: Krajevno gradbeno podjetje, 

Radgona. 
Podjetje je prešlo iz prtetojnosti OLO 

Radgona v pristojnost KLO Gornja Rad- 
gona. 
OLO  Radgona,   poverjeništvo  za finance 

dne 14. marca 1952. 
St. 347/7 2689 

* 
647. 

Besedilo: Krajevna gostilna Blejska Do. 
brava. 

Izbrrêe ee  Rekelj Marija in vpise 
Kersnik   Kristina, knjigovodja. 

0L0 Radovljica, poverjeništvo za finance 
dne 19. decembra 1951 

St. XI-1301/1-51 12091 
• 

648. 
Besedilo: Krajevna apnenica, Herpelje. 

St. IX-73/25 2399 
Besedilo: Krajevna mesnica, Herpelje, 

Kozina. 
St. IX-73/27 2397 

Besedilo: Krajevna pekarna v Herpe- 
ljah. 

St. IX.73/26 2398 
Podjetja 60 prešla v likvidacijo. V likvi- 

dacijski komisiji so: 
Abram   JoahVim   in   Mihatoč   Vladimir, 

uslužbenca krajevnih podjetij, ter Benčič 
Jožef, poslovodja  čevljarske,  delavnice. 
0L0 Sežana,  poverjeništvo za finance 

dne 11. marca 1952. 

* 
649. 

Besedilo:   Elektropodjetje, Sežana. 
Izbrišeta se Grbec Ivan in Rener Da- 

nica ter vpiše 
Makovec  Marija, računovodja. 

OLO Sežana,  poverjeništvo za  f'nance 
dne 13. ••••• 1952- 

St. IX-37/30 2503 

¥ 
650. 

Besedilo: Trgovina državnih posestev 
Slovenije, Dravograd. 

Z odločbo OLO Slovenj Gradec, 
l\. 6/1-52 z dne 15. II. 1952 je podjetje 
prešlo v likvidacijo. V likvidacijski komi. 
siji so: 

Kolenbrand Petar, knjigovodja »Ogra- 
da«, Dravograd. Planine Albin, komera- 
aliet in Mlinaric Mira, actotarstratorka 
uprave drž. posestev. 
0L0 Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 1. marca 1952. 
i St. 111/8-31-« 1952 2299 

65L 
Besedilo:   Tovarna  barv jn  lesnih ix. 

delkov. Mozirje. 
Izbriše se Pirnat Franc in vpiše 
Breznik Franc, knjigovodja. 

OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 
dne 5. marca 1952. 

St.  1512/1-52 2263 

652. 
Besedilo:   Okrajna  klavnica,  Šoštanj. 
Izbriše ee Pavlovič Polde in vpiše 
Stvarnik Zdravko, namestnik upravnika. 

OLO  Šoštanj, poverjeništvo za finance 
dne 18. marca 1952. 

Št. VI-1694/2-52 2724 

Izbrisi 
653. 

Besedilo: Uslužnostno podjetje držav, 
nih posestev, Ptuj. 

Ker Je bilo z odločbo vlade LRS, št. II 
1298/1 z dne 14. XII. 1951 preneseno v 
pristojnost okrajnega ljudskega odbora 
Ptuj. 
Ministrstvo za finance  LRS,  Ljubljana 

dne 22. januarja 1952. 
St. 243 39—1952 920 

654. 
Besedilo:  Gostinsko  podjetje »Pri Na- 

četu«,   Ljubljana, Smarfkiska 8. 
Izbriše  se  na   podlagi   odločbe  MLO 

Ljubljana,    poverjeništvo     za    finance, 
št. 390 dne 23. I. 1952 
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 13. marca 1952. 
Fin št. 574-52 2692 

655. 
Besedilo:   Brivnica   in   frizerski   salon 

KLO  St.  Peter  v   Sav.   dolini. 
Zaradi opustitve. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 25. februarja 1952. 
St.  1684/1951 1973 

* 
656. 

Besedilo: Meätna slaščičarna, Jesenice. 
Zaradi končan* likvidacije. 

St. VIII-60/4-52 2441 
Besedilo:   Mestno  delavnice,  Jesenice. 
Zaradi končane likvidacije. 

St. VIII-58/4.52 2442 

Besedilo: Združenje državnih gostinskih 
podjetij,  Jesenice. 

Zaradi končane likvidacije. 
St. VIII 59/3-52 2444 

MLO  Jesenice,  poverjeništvo za finance 
dne 7. marca 1652. 

• 
657. 

Besedilo:  Mestni remont v Radovljici. 
Ker ni poslovalo. 

OLO Radovljica, poverjeništvo za finance 
dne 8 marca 1952. 

?.t. XI-340/1-52 2402 

658. 
Besedilo:  Krajevna  šiviljska delavnica 

v Zgoraj'h Gorjah. 
ZaTadi  prenehanja poslovanja. 

OLO Radovljica, poverjeništvo za finance 
dne 17. marca 1952. 

St. XI439/1-52 2718 
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88. Odlok o razrešitvi in začasni postavitvi nekaterih sodnikov 
okrožnih eodiJc v LRS.   " 

S9. Zakon o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, 
okraje tn ob&ne. 

40. Zakon o reorganizaciji ljudakiib odborov. 
41. Navodilo za izwoitev eakona o reorganizaciji  ljudskih od- 

borov. ' * 

— Zapisnik 1. seje III. rednega zasedanja Ljudske skupS&ue 
LRS drugega sklica dne 11   IV   1952. 

— Zapisnijj 2. seje III. rednega zasedanja Ljudtike ekunžuine 
LRS drugega sklica dne 12. IV.  1952 

— Popravek. 

Ljudska skupščina LRS 
38. 

Odlok 
o razrešitvi in začasni postavitvi nekaterih sodnikov okrožnih sodišč v Ljudski-republiki Sloveniji 

I 
Razrešijo se naslednji sodniki, ki so bili. začasno 

postavljeni z odlokom Ljudske skupščine Ljudeke re- 
publike Slovenije o razrešitvi in začasni postavitvi sod- 
nikov okrožnih sodišč v Ljudski republki Sloveniji dne 
8. junija 1951: 

1. Pri okrožnem sodišču v Ljubljani: Hribar 
Stanko, Hudnik Adolf, Poljanee Franc, Prohinar Viktor 
in Starina Anton; 

2. pri okrožnem sodišču v Mariboru: Kušar Mirko; 
3. pri okrožnem sodišču v Novem mestu: Ferfolja 

Ermin; , '       ', 
4. pri okrožnem sodišču v Gorici: Bizjak Anton, 

Hvala Alfred in Jereb Rudolf. 

II 
Začasno se postavijo za sodnike okrožnih sodišč: 
1. v Ljubljani: Dobrajc Albin, Osterc Stanko in 

Pernuš Jože; 

2: v Mariboru: Štor Stanko; 
3. v Novem mestu: Jenko Mile; 
4. v Gorici: Leskovec Franc, Prohinar Viktor- in 

Stariha Anton. 
III - 

Minister za pravosodje LRS izvrši ta odlok.  * 

IV 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc 
.St. LS 64/1-52. . 

Ljubljana, dne 12. aprila 1952." •    • 

'  '    LJUDSKA: SKUPŠČINA • 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENJE 

Tajnik: 
Ing. Pavle Žaucer 1. r. 

Predsednik: , 
Dr. Ferdo Kozak L r. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 
39. 

Ukaz 

r- 

za- 
ščina 

Napodlagi 4. točke 72. Člena ustave LR Slovenije razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 7 
kon o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine, ki ga je sprejela Ljudska skupšeir. 
LR Slovenije na III. rednem zasedanju dne 12. aprila 1952 in ki 9e glasi: 

...'ZAKON" 
o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine 

1. člen 

Ozemlje Ljudske republike Slovenije se deli na 
mesta, okraje in občine. 

2. člen 
Mesta v Ljudski republiki Sloveniji so: glavno me- 

ato Ljubljana, Maribor in Celje. 

3. člen 
V Ljudski.republiki Sloveniji so tile okraji:,. 

1.. Celje okolica 
2. Črnomelj 
3. Gorica 
4. Kočevje 
5. Kranj 
6. Krško 
J. Ljubljana okolica 
8. Ljutomer 
9. Maribor okolica 

10. Murska Sobota 

11. Novo mesto 
12. Postojna 
13. Ptuj 
14. Radovljica 
15. Sežana 

, 16. Slovenj Gradec 
17. Šoštanj 
18. Tolmin 

, 19. Trbovlje 
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4. člen 
Občine in mestne občine spadajo k okrajem. Ob- 

čine spadajo lahko tudi k meetom. 

5. člen 

a) Glavno mesto Ljubljana 
obsega ožje mestno območje in občine Polje in Šentvid. 

Ožje mestno območje mesta Ljubljana 
obsega tele katastrske občine in naselja: 

Bizovik (del): 

Brinje: 
Dobrova (del): 
Dravlje: 
Glùtee (del): 
Gradišče: 
Jezica: 
Kapucinsko pred- 

mestje: 
Karlovško pred- 

mestje: 
Krakovsko pred' 

mest je: 
Ljubljana mesto: 
Moste: 
Podsmreka (del): 
Poljansko pred- 

mestje: 
Rudnik: 

Spodnja Šiška: 
Stožice: 
Sv. Petra predmestje 

L del: 
Sv. Petra predmestje 

II. del: 
Štepanja vas: 
Šujica (del): 
Tomišelj (del): 
Trnovsko predmestje 
Udmat: 
Vic: 
Zgornja Süka: 

obsega tele 

Bizovik (del): 
Dobrim je: 
Javor: 
Kašelj: 

Podmolnik: 
Slape: 
Sostro: 

Šmartno ob Savi: 
Zadobrova: 

Fužine, Spodnja Hrušica, Zgornja 
Hrušica 
Ljubljana (del) 
Kozarjo 
Dravlje, Ljubljana (del) 
Grič 
Ljubljana (del) . 
Jezica, Kleče, Savije 

Ljubljana (del) 

Ljubljana (del) 

Ljubljana (del) 
Ljubljana (dol) 
Ljubljana (del) ' 
Fodamreka (del) 

Ljubljana (del) 
Babna gorica, Dalnja vas, Lavrica, Or- 
le, Rudnik, Sela pri Rudniku, Srednja 
vas 
Ljubljana (del) 
Jarše, Mala vas, Stožice, Totnačevo 

Občina Šentvid 
obsega tele katastrske občine in naselja: 

Ljubljana (del) 

Ljubljana (del) 
Štepanja vas 
Bokalce, Vrhovci   / 

Lipe (del) 
Crna vas, Ljubljana (del) 
Ljubljana (del) 
Ljubljana (del)   - 
Ljubljana (del) 

Obîlna Polje 

katastrske občine In naselja: 

Bizovik 
Dobrunje, Zadvor, Zavoglje 
Besnica (del), Javor 
Podgrad, Spodnji KaSelJ, Vevïè, Za- 
log, Zgornji KaSelj 
Podmolnik, St. Pavel 
Polje, Slape, Studenec 
CeSnjlca, Podlipoglav, Sadinja vas, So. 
stro, Zagradišče 
Hrastje, Oblije, Šmartno ob Savi 
SfltJberje, Spodnja Zadobrova, Zgornja 
Zadobrova ' 

Glince (del): 

Stanežiče: 
Smartrto: 
St. Vid nad Ljub- 

ljano: 

Tacen: 
Vižmarje: 

Dolnice, Clinica, Kamna gorica, Podu- 
tik, ToSko Celo 
Dvor, Gunclje, Medno, Stanežiče 
Šmartno pod Šmarno goro 

Podgora, Poljane, Pržanj, Šentvid 
Trata 
Tacen 
Bród, Vižmarje 

b) Mesto Maribor 
obsega tele katastrske občine in naselja: 

Bohova (del): 
Bresternica (del): 
Dogale: 
Grajska vrata: 
Grajtki marof: 
Kamnica: 
Koroška vrata: 
Košaki: 
Krčevina: 

Limbuš (del): 
Maribor  mesto: 
Oreije: 
Pekel: 
Pekre (del): 
P obrežje: 
Pobehova: 
Razvanje: 
Rošpoh 1: 
Rošpoh II: 
Spodnje Radvanje; 
Studenci: 
Sv. Magdalena: 
Tesno: 
Zgornje Radvanje, 
Zrkovci: 

Maribor (del)      '_ 
Bre3ternica (del); 

Dogoše, Maribor (del), Marija Brezje 
Maribor (del) 
Maribor (del) 

- Kamnica 
Maribor (del) 
Košaki, Maribor (del) 
Maribor (del), Ribniško geto. Vinarje, 
Za Kalvarijo 
Maribor (del) 
Maribor (del) 
Maribor (del), Melj'! 

Pekel 
Maribor (del) 
Maribor (del) 
Počehova 
Ledine, Maribor (del), Razvanje 
Rošpoh (del) 
Rošpoh (del) 
Maribor (del) 
Maribor (del) 
Maribor (del) 
Maribor (del) 
Maribor (del), Za gradom 
Marija Brezje (del), Zrkovci 

c) Mesto Celje 
obsega tele katastrske občine in-naselja: 

Celje: 
Koinica: 
Lisce: 
Medlog: 
Ostrozno: 

Spodnja Hudltlja{ 

Teharje (del): 
Tremerje (del): 
Trnovi je (del): 
Zagrad: 

Celje (del) 
Košnica, Polule 
Celje (dôl), Miklavžev hrib, Liäce 
Babno, Lava, Lopata, Ložnica, Medlog 
Dobrova, Lokrovec 
Ostrozno 
Celje (del), Nova vas, Spodnja ,Hiidi- 
nja, Zgornja Hudinja 
Gret    ' 
Tremerje (del) 
Trnovlje (del) 
Pečovnik, Zagrađ, Zavodna 

6. čleii 

Ožje mestne območje. me3ta Ljubljane in območji 
mest Maribora in Celja se lahko s statutom mestnega 
ljudskega odbora razdelijo na občine. ' 
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7. člen 
Okraji so sestavljeni takole: 

Okraj Celje okolica 
obsega tele mestne, občine, občine, katastrske občine 

in naselja: 

1. Braslovče 
Braslovče: Braslovče, Rakovlje 
Dobrovlje: Dobrovlje 
Lena: Letuš, Podgorje 
Male Braslovče:       Male Braslovče, Preserje, Zgornje 

Gorče 
Orla vas (del): Orla vas (del) 
Podvrh: Pod vrh 
Spodnje Gorče:        Parižlje,   Poljče,  Spodnje Gorče,  To- 

povlje 
Sv.Matevž (del):     Glinje (del), Kamenče 

2. Breze 
Sv. Peter pri Jur- 

kloštru: 
Sv. Rupert: 

Mala Breza, Sv. Peter pri Jurkloštru 
Breze (dosedanje ime naselja Sv. Ru- 
pert) 
Curnovec (del), Mackovèc, Trobni dol, 
Velike Grahovše 

Trobni dol (del) 

3. Dobrna 
Dobrna: Dobrna, Gorica, Lokovina, Pristava 
Klane: Klane, Loka 
Prelska: Prelska, Selo 
Sv.Jošt: Brdce, Kozjak, Parož, Strmec 
Zavrh: Vrba, Zavrli 
Železno (del): Hram še 

4. Dramlje 
(sedež Sv. Ilj) 

Bezovica (del):        Spodnjo Slemene, Zgornje Slemene 
Jarmovec, Laze,  Marija  Dobje, Sve- 
telka 
Grušče, Pletovarje 
Jazbine, Straža, Sv. ••, Zalog 
Trnovec (del) 
Razbor, Sv. Uršula, Sedina 

Marija Dobje: 

Pletovarje: 
Sv. Ilj: 
Sv.Primož (del): 
Sv. Uršida: 

5. Frankolovo / 

(sedež Verpete) 
Dol: Dol 
Lipa: Lipa, Zabukovje 
Loka: Loka, Rakova steza, Stražiea 
Male dole (del) : Rove 
Podgorje: Brdce, Crešnjice, Podgorje * 
Verpete: Beli potok, Bukovje, Lindek, Verpete 

6. Gomilsko 
Gomilsko: Gomilsko 
Grajska vas: Dobrovca, Grajska vas, Seli' 
Marija Reka (del): Marija Reka (del) 
Sv.Matevž (del): Glinje (del), Sv. Matevž 
Orla vas (del): Sv. Rupert 
Trnava: Trnava, Zakl 

7. Griže 
Sv. Pongrac: Sv. Pongrac , 
' Zabukovica (del):   -Griže, Migojnice, Zabukovica (del) 

8. Jnrklošter 
(sedež Mišji dol) 

Marijina vas (del):   Blatni vrh, Marijina vas 
Milji dol: Laška vas, Lipni dol, Mišji dol, Ve- 

like Gorelce 
Mrzlo polje (del):   Mrzlo polje 
Paneče: Lahov graben, Paneče, Polana 
Trobni dol (del):     Curnovec (del)  • 

9. Kozje 

Buče: Buče 
Kozje: Ješovec, Kozje 
Veternik: Vetemik 
Vrensica gorca: Vrenska gorca 
Zdole (del): , Klake (del), Ortnice, Zdole, Zeče 

10. Laško 
(mestna občina) 

Laško Laško: 
Lahomno: 
Lahomšek: 

Laziše: 
Plazov je (del): 

Podvin laški: 
Ri{engozd: 

Kladje, Lahomno, Stopce, Tevčo 
Lahomšek, Marija Gradec, Modric, Ra- 
doblje, Trojno 
Bukovje, Harje, Konc, Laziše, Selo 
Gorišče,  Plazovje, Povčeno (del), Za- 
brež ""* 
Ojstro, Padež, Podvin laška, Reka 
Brstnik, Doblatina, Jagoče, Planinca 
Rifengozd, Tovsto 
Svetina (del) Svetina (del): 

Sv. Lenard nad La- 
škim: Gozdec, Male Grahovše, Vrh t 

11. Lesično 
Dobležice: 
Drensko rebro: 
Lopaca: 
Pilštanj: 
Straška' gorca: 
Virštanj (del): 
Zagorje: 
Zdole (del): 

Dobležice, Pristava 
Drensko rebro, Gubno 
Krivica, Lopaca, 
Lesično, Pilštanj 
Dóbje, Straška gorca 
Gostinca i 
Bistrica, Topolovo, Zagorje 
Klake (del)     ,     ' 

t      12. Loče 

| Koble: 
Licenca: 
Loče: 
Ostrožno (del): 
Sv. Jernej: 
Veliki Lipoglav: 

Zbelovska gora: 

Zgornje Laže: 
Žice: 

Breg, Koble, Podob 
Brezje, Licenca 
Kravjek, Loče, Mlače 
Mali Lipoglav, Ostrožno (del)      ' 
Kolačno, Petelinjek, Sy. Jernej  . 
Klokočovmik, Kraberk, Suhadol, Veliki 
Lipoglav 
Penoje,   Podpeč,  Zfoelovo,   Zbelovska 
gora 
Spodnje .Laže, Vrh,' Zgornje Laže 
Draža vas, 2iče 

13. Petrovce 
Gorica: 
Kasaze: 
Leveč: 
Petrovce: 
Sv. Neža: 
Zabukovica (del): 

Gorica, Mala Pkešica, Ruše 
Kasaze, Sv. Križ     t 

Arja vas, Drešinja vas, Leveč 
Dobriša vas, Petrovce 
Liboje 
Zabukovica (del) 
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14. Planina pri Sevnici 

Brezje: 
Golobinjek: 
Loke pri Planini: 
Marijina vat (del): 
Mrzlo polje (del): 
Planina: 
Planinska vas: 
^Presečno (del): 
Suho: 

Sv. Vid: 

Brezje, Skaraice, Večje Brdo, Završe 
Doropolje, Golobinjek, Vejice, Visoče 
Brdo, Loke pri Planini, Tajhte • 
Podpeč, PrapTetno 
Lažiše 
Planina pri Sevnici 
Planinska vas, Podvine, Vrh 
Hrušovje (del), Presečno 
Dobje, Gorica, Jezerce, Ravno, Repul, 
Slatina, Suho 
Podlog, Podpeč, Sv. Vid pri Pianini 

15. Podčetrtek 
lmeno: Golobinjek, Imeno, Imenska gorca 
Podčetrtek trg: Podčetrtek 
Sopote: Slake, Sopote 
Verace: Pecelj, Sela, Verace 
Virltanj (del): Rudnica, Virltanj 

16. Polje ob Sotli 
Lastnic: Brezovec, Lastnic 
Sedlarjevo: Polje ob Sotli, Prelasko, Sedlarjevo 

17. Polzela 
Dobrič: Dobrič 
Orla vas (del): Orla vas (del)   , 
Podvin vranski: Po'đvin vrànski 
Polzela: Breg, Ločica, Orova vas, Pdliela 
Št. Andraž: Št. Andraž 
Založe: Založe 

18. Ponikva pri Grobelnem 
Dolga gora: 
Ostrožno (del): 
Ponikva: 
Ponkvica (del): 
Slatina: 
Žagaj: 
Zgornje Selce (del) i 

Bobovo, Dolga gora 
Ostrožno' (del) 
Boletina, Ponikva, Sv. Ožbalt, Uniše 
Okrog, Srževica, Ponkvica 
Dobovec, Slatina 
Hotunjè, Luterje, Žagaj 
Zgornje Selce. 

19. Prebold 
Latkova vas: 
Marija Reka (del): 
Sv. Lovrenc: 

Sv. Magdalena: 
Sv. Pavel: 

Kaplja vas, Latkova vas 
Marija Reka . (del) 
Sv. Lovrenc pri- Preboldu,   Šeiče pri 
Preboldu 
Sv. Magdalena 
Dolenja vas,, Prebold (dosedanje ime 
naselja Sv. Pavel pri Preboldu) 

20. Pristava 

Grliće: 
Hajnsko: . 
Kačji dol: 
Kristan vrh: 
Nezbise: 
Pristava1: i 
Roginska gorca: 

Sodna vas: 
Sv.Ema: 
Sv. Jernej: 

Grlice, Laže 
Hajnsko 
Kačji dol 
Kristan vrH' 
Nezbiše 
Dol, Pristava, Spodnje Mestinje 
Bezgovica (del), Crnereâka gorca, Pu- 
stike, Roginče,  Roginjska gorca, Vi- 
rovci, Ziibiška vas  % 

Sodna- vas 
Sv. Ema 
Bezgovica (del), Sv. Jernej     .... 

Sv. Magdalena: 
Sv. Vid: 
St.Janž pri Pod- 

četrtku: 
Vonarje: 

Sv. Magdalena, Škofija 
Jerčin, Sv. Vid 

Strtenica, St. Jani pri Podčetrtku 
Vonarje 

21. Rečica 
(sedež Laško) 

Belavo (del): 
Rečica: 
Slivno: 
Sv.Jeden (del): 
Sv. Krištof: 
Tremerje (del): 

Belovo (del) 
Spodnja Rečica, Zgornja Rečica 
Slivno, Smohor 
Sv. Jedert (del), Trnov hrib 
Kuretno, Sv. Krištof, Smihel 
Debro, Tremerje (del) 

22. Rimske Toplice 
Belovo (del): Belovo (del), Ogeče, Rimske Toplice, 

Šmarjeta 
Lokavec: Lokavec < 
Lože: Brstovnica, Brođnice, Dol pri Jurklo- 

štru, Loie, Skofce, Vodiäko 
Plazov je (del):        Globoko, Povčeno (del), Strensko    • 
Sv.Jeden (del):       Sv. Jedert (del) 

23. Rogaška Slatina 

Brestovce: Brestovec 
Cerovec: Cerovec, Irje, Zgornje Sečovo 
Ceste: Ceste « 
Čača vas: Cača vas, .Žagaj 
Drevenik: Drevfenik, Gabrovec, Zgornja Kostriv- 

nica    - 

Gradiški dol, Spodnje Negonje, Zgornje 
Negonje 
Nimno 
Gaberce, Plat 
Pristavica, Rajnkovec, Vinec 
Ločendol, Ratanska vas (de.l)    .   . .. - 
Spodnje Seçovo, Tuncovec 

Spodnja Kostrivnica: Brezje, Kamna gorca, Podplat, Spodnja 
Kostrivnica 
Sv. Katarina 
Rjavica, Sv. Križ 

,Sv. Mohor 
.Tekačevo  - 
Topole 
R-atanska vas (del),   Rogaška Slatina, 
Tržišče 
Prnek, Velike Rodne 
Podturn, Spodnji Gabernik, Zgornji. • 
Gabernik • ,' 

Negonje: 

Nimno: 
Plat: 
Rajnltovec: 
Ratanska vas: 
Spodnje Sečovo: 

Sv. Katarina: 
Sv. Križ: 
Sv. Mohor: 
Tekačevo: 
Topole: 
Tržišče: 

Velike Rodne: 
Zgornji Gabernik: 

24. Rogatec 

Dobovec: 
Donačka gora: 
Rogatec trg: 
Stojno selo: 
Strmec: 
Tlake: 
Trlično: 
Trska gorca: 

Dobovec, Sv. Rok ob Sotli 
Donaöka gora, Sv. Jurij 
Rogatec 
Brezovec, Stojno selo 
Strmec 
Tlake 
Log, Trlično 
2ahenberk 

25. Slivnica pri Celju 
Babna gora: Babna brda, Babna gora, Bukovje 
Grobeke: GrobeJce, Sv. Štefan ,   •  • 
Javorje: Drobinsko, Javorje, Sv. Helena 
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Pàridol: 
Presečno (del): 
Kalobje: 

Planinca: 
Slivnica pri Celju: 

Sv. Urban: 
Št, Jani pri Žusmui 

Vezovje: 
Voduce: 

Jelce, Košnica, Paiiđol 
Hrulovje (del), Žegar 
Jazbin vrh, Kalobje, Kostrivnica, Pod- 
lešje ,Vodice 
Osredek, Planinca 
Sele, Slivnica pri Celju,   Sv. Janez, 
Turno, Vodice, Voglajna 
Gorica, Rakitovec, Sv. Urban, Tratna 
Babna reka, Brezje, Lekmarje, Št. Janž 
pri Zusmu 
Trno, Trika gorca, Vezovje 
Bukovje, Voduce 

26. Slovenske Konjiće 
(mestna občina) 

B esina: 
Konjiška vas: 

Križevec: 
Perovec: 
Preloge: 
Slemcne: 

Bezina, Gabrovnik, Strtenik 
Breg, Konjiška vas, Nova vas, Preži- 
gal, Spodnja Pristava 
Križevec 
Perovec , 
Bukovje, Polene, Preloge, ZeiSe 
Kamna gora, Sojek, Stare Slemene 

1  Slovenske Konjice:   Blato,   Prevrat,   Slovenske   Konjice, 
Zgornja Pristava 
Novo Tepanje,'Spodnje GrušOvje 
Stranice 
Dobrava, Gabrovlje, Spodnje Preloge, 
Skal ce 
Dobrnež, Tepanje, Tepanjski vrh, 
Vešenik 
Skedenj, Tolsti vrh 

Spodnje Gr ulov je: 
Stranice: 
Školče: 

Tepanje: 

Tolsti, vrh: 

27. Strmec 
Čreškova : 
Homec: ,,   . 
Lemberg; 
Nova cerkev: 

Novake: 
Socka: 

'    28. Šentj 
Goričica (del): 
Grobelno: 

Kamenor "  • 
Krajncica: 
Lokarje: 
Podgrad: 
Rifnik: 
Sv. Jurij: 

Si).Primož (del): 
Sv. Rosalija 
Tratna: 
Vodruž: 

Čreškova, Velika' raven       '    ,,. 
Homec, Landek, '-Zlateče 

" Hrenova,'Lemberg, Vine 
Polže, Strmec (dosedanje une naselja 
Nova cerkev), Vizore 

•  Novake, Razdelj, Straža •,' ' 
Selce, Socka, Trnovlje 

ur pri Celju 
Goričica, ProseniŠko 
Grobelno (del), Stopče, Brezje ob 
Slomu 
Botričnica, Kameno 
nruSevec, Krajnčica 

•Lokarje 
Podgrad, Vrbnó, 
Podgorje, Kifnik', Šibenik 
Bezovje, Šentjur pri Celju (dosedanje 
ime naselja: Sv. Jufij pri'Celju) 
Sv. Primož, Trnovec (del) 
Repno, Sv. Rozalija 
Črnolica, Nova vas, Tratna 
Sotensko, Sv. : Jakob, Vodruž 

29. Šempeter v Savinjski dolini 
Sv. Peter: Dobrteša vas, Spodnje Roje, Šempeter 

. : v Savinjski dolini (dosedanje ime na- 
selja: Sv. Peter v Savinjski dolini), 
Zgornje Roje 

Ponikva (del):  i  - Kale 
Zalog:'        . - Podlog, Spodnje' Grušovlje, Zalog,   " , 

' . -...i. r:,'£   •':    -.Zgornje Grušovlje •      .    . 

30. Škofja vas 

Arclin: Arclin, Lahovna, Lešje, Prekorje, Rilu- 
tole, Vojnik okolica (del) 

Šmiklavž: Bovše, Glineko, Gradišče, Lipovec, Pri- 
stava, Razgor, Šmiklavž 

Škofja vas: Sv. Marjeta, Škof ja vas, Zadobrova 
Trnovlje (del): Leskovec, Ljubečna, Trnovlje (del), 

Začret, Žepina 

31. Šmarje pri Jelšah 
Bobovo: 
Bodrež: 

Dol: 
Dvor: 
Ješovec: 
Kor etno: 
Lemberg • okolica: 

Lemberg trg: 
Pijovci: 
Platinoi>ec: 

Ponkvica (del): 
Preloge:,        , 
Senovica: 
Sladka gora: 

Sv. Barbara: 
Sv. Tomaž: 
Šmarje pri Jelšah: 

Vrh: 
Zgornje Selce (del) 

Bobovo, Mala Pristava, Zastranje 
Bodrež,   Bodrišna  vas,   Gornja  vas; 
Št. Vid pri Grobelnem . > 
Dol, Dragomilo, Jazbina 
Dvor, Sotensko, Sv. Miklavž 
Cerovec, Ješovec,' Eamenik 
Konuško, Koretno, Šerovo, 
Beli potok, Jerovska vas, Krtince, Sv. 
Mihael, Topolovec 
Lemberg 
Mestinje, Nova vas, Pijòvci 

' Grobelno   (del),  Lipovec,   Platinovec, 
Rakovec 
Spodnja Ponkvica 
Belo, Preloge, Stranje 
Predel, Senovica ' 
Polžanska gorca, Polžanska vas, Slad- 
ka gora 
Globoko, Sv. Barbara, Zadrže 
Sv. Tomaž 
Gaj, Kprpule, Predenca, Sv. Rok, 
Šmarje pri Jelšah 
Sv. Lovrenc, Vodenovo, Vrh' 

; Spodnje Selce, ZavrS© 

32. Šmartno v Rožni dolini 

Breiova: Brezova, Konjsko, Loče 
Rožni vrh: Jezerce, Otemna,' Rožni vrh 
Rupe: Pepelno, Rupe, Zavrh (del) 
Sv.Jungert: '•'   Gorica, Sv. Jüngerfc 
Šmartno: Slatina, Šmartno v Rožni dolini 
Železno (del): Zavrh (del) 

.33. Štore 

Bukovžlak: Bukovžlak, Slance, Vrhe   - 
Goričica (del): Ogorevc 
Kresnike Kreenike, Lipa, Pečovje, Store 
Prožin:       - Prožinska vas 
Svetina (del):. >"     Glažuta, Javoxnik, Kanjuce" 

"    ', Svetina (del), Svetli dol. 
Sv. Lovrenc: Sv. Lovrenc, Št, Janž 
Teharje (del) : Osemca, Teharje, -Zvodno 

84. Tabor 
črni vrh: Crni vrh, Loke 
Ojstriška vas: Kapla, OjetriSka vas, Pondor, Tabor 
Sv. Miklavž: "-•  «-•«-'—*--'• T-V— Sv. Miklavž pri Taboru 

•    35. Vitanje 
Brezen: Brezen 
SpodnjiDolič (del): Spodnji DoIi6.(del) 
Hudinja:       * .        Hudinja      .,   . . 
Ljubnica:    : Ljubnica. ••'.':, 
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Paka (del): 
Skomarje (del): 
Stenica: 
Vitanje: 

Paka (del) 
Skomarje (del) 
Stenica 
Vitanje, Vitanje vas 

36. Vojnik 
Bezovica (dei): 
Male Dole (del): 

Sv. Tomaž 
Vojnik-okolica: 
Vojnik trg: 
Višnja vas: 

Bezovica, Gabrovec, Hrastnik 
Crešnjevec, Kladnart, Male Dole, Raz- 
gorce 
Gradisce, Koblek, Sv. Tomaž, Želče 
Vojnik okolica (del) 
Vojnik 
GloboČe, Ilovca, Ivenca, Jankova, 
Višnja vas 

37. Vransko 
Ločica: Ločica 
Prekopa: Čeplje, Prekopa, Stopnik 
Sv. Jeronim: Prapreče, Sv. Jeronim, Vologa 
Telava: Creta, Selo, Teeova, Tržca 
Vransko: Vransko 
Zaplanina: Limovci, Zajasovnik, Zaplanina (del), 

Zgornji Motnik (del) 

38. Zreče 
Loška gora: 
Padeški vrh: 
Radona vas: 
Resnik: 
Skomarje (del): 
Sv. Kunigunda: 

Zgornje Zreče: 

, 39. Žalec 
Gotovi je: 
Ponikva (del): 
Studence: 
Velika Piresica: • 
Žalec: 

Boharina, Loška gora 
Padeški vrh, Planina 
Gračič, Rađana vas 
Resnik 
Skomarje (del) 
Bezovje, Črešnova, KoroSka vas, 
Sv. Kunigunda 
Dottava, Spodnje Zreče, Zgornje Zreče 

Gotovlje 
Spodnja Ponikva, Zgornja Ponikva 
Pođfcraj, Studence 
Pernovo, Velika Piresica 
Spodnja Ložnica, Vrbje, Zgornja Lo2- 

•-   . niča, Žalec 
Železno (del): Železno 

40. Žusem 
(sedež Loka pri Žusmu) 

Dobrina: 
Loka pri Žusmu: 
Tinsko: 

Dobrina, Hra&ije 
Loka pri Žusmu, Oslešica 
Spodnje Tinsko, Št. Janž, Zgornje 
Tineko 

Okraj Črnomelj 

obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 
in naselja: * 

:.--.         !• Adlešiči 
'Adlešiči: Adlešiči, Dolenci, Fugkovci, Gorenjci, 

Griblje (del: Rim), Sela, Pobrežje, Vr- 
hovci 

Bedenji Bedenj, Pribinci 
Bojana: Bojanci ' 
Griblje (del) Dragoši 
Marindol: .   Marindol, Milici, Paunoviči 
Žuniči:. Žuniči 

Tribute : 
Zastava: 

2. Črnomelj 
(mestna občina) 

Butoraj: Butoraj, Velika Lahinja, Zorenci 
Črnomelj: Črnomelj 
Dobliče: Dobliče,   Doblička gora,  Jerneja vas, 

Kanižarica 
Kleč: Kleč, Konjski hrib, Lahinja, Topličice 
Loka: čudno selo, Dolenja vas, Kočevje, Lo- 

ka pri Črnomlju, Svibnik, Vojna vas 
Mavrlen: Bistrica, Grič, Jelševnik, Mavrlen,. 

Miklarji 
Petrova vas: Gornja Paka, Mihelja vas, Petrova vas, 

Rožanec, Ručetna vas 
Planina: Planina, Ponikve, Sredgora, Skrilj 
Talcji vrh: Dolnja Paka, Lokve, Naklo, Otovec, 

Rodine, Rožič vrh, Sela pri Otovcu, 
Talčji vrh, Tušev dol, Zajčji vrh 
Tribuče 
Desinec, Zastava 

3. Dragatuš 
Belčji vrh: Belčji vrh, Crešnjevec, Knežina, Mala 

Lahinja 
Dragatuš: Dragatuš, Obrh, Nerajec, Zapudje 
Golek: Brdarci, Breznik, Golek, Podlog, Sela 

-  pri Dragatušu, Sipek 
Tanča gora: Dragovanja vas, K vasica, Tatica gora 

4. Gradac 
Dobravice: Dolnjo Dobravice, Geršiči, Gornje Do- 

bravice, Grm, Krivoglavice 
Gradac: Gradac, Kloster, Okljuka, Vranoviči 
Griblje (del): Griblje (del) ' 
Krasinec: Cerkvišče, Krasinec 
Metlika (del): Primostek (del) 
Podzemelj: Boginja vas, Boršt, Kapljišce, Mlake, 

Podzemelj, Prilozje, Skrilje, Zemelj 
Primostek: Otok, Primostek (del) 

5. Metlika 
(mestna občina) 

Bojanja vas: 
Božakovo: 
Busin ja vas: 

Dole: 

Draliči: 

Grabrovec: 
Hrast pri Jugorju: 

Lokvica: 

Metlika (del): 

Radovica:   „ 
Radoviči: 
Rosalnice: 
Sekulići (del) :* 
Slamna vas: 

Bojanja vas, Krašnji vrh, 
Božakovo, Rakovec, Zeleibej 
Bereča vas, Brezovica (del)*, Bušinja 
vas, Dragomlja vas, Malo Lešče 
Božičev vrh, Dole, Jugorje, MaČkovec, 
Sela pri Jugorju, Skemljevec 
Drašiči, Kamenica  (del)*, Krmačina, 
Viđošiči, Železniki 
Grabroveo (del) 
Dolenji Suhor, Gorenji Suhor, Hrast 
pri Jugorju,- Ravnace 
Dolenja Lokvica, Gorenja Lokvica, 
Trnovec   > 
Grabrovec (del: Brčiće), Krizeyska vas, 
Metlika, Zvirkov vrh 
Radoši, Radovica 
Radoviči 
Curile, Rosalnice, Svržaki 
Drage 
Bolđraž. Slamna vas 

* pomeni, da leži drugi del katastrske oböime izven ozemlja 
LR Slovenije, 
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6. Pređgrad 

Čeplje: Brezovica, Čeplje, Kralji,  Vimolj, 
Zadre 
Dol, Hreljin, Lare, Vrt 
Dolenja Pódgora, Gorenja Podgora, 
Zagozdac x 

Jelenja vas, Palca, Pređgrad 
Decina, Dolenji Radenci, Gorenji Ra- 
denci, Srednji Radenci 

Sodevci: Sodevci 
Stari trg ob Kolpi:   Deskova vas, Kot, Kovača vas, Močile, 

Prelesje, Stari trg ob Kolpi 

Dol: 
Dolenja Podgora 

Pređgrad: 
Radenci: 

7. Semič 

Blatnik: 
Brezje pri Vinjem 

vrhu: 

Črešnjevec: 

Črmosnjicc: 

Kot: 
Pribisje: 

Semič: 

Sod ji vrh: 
Štale: 

Štretcljevec: 

Vinji vrh: 

Gaber 

Brezje pri Vinjem vrhu, Lipovec, 
Nestoplja vas, Pugled, Starihov vrh 
Cerovec, Črešnjevec, Hrib pri Cerovcu, 
Krvavčji vrh 
Ašelice, Crmolnjice, Mašelj, Novi Ta- 
bor, Srednja vas, Topli vrh, Vimolj 
Gorenci, Kot, Sadinja vas, Trebnji vrh 
Brezje pri Rožnem dolu, Gaber, Gornje 
Laze, Hrib pri Rožnem dolu, Potgki, 
Preiogo, Pribišjo, Rečice, Rožni  dol, 
Sela pri Rečicah, Vrh 
Coklovca, Goliše, Kašča, Mladica, Pod- 
reber, Sela "pri Sv. Duhu, Semič, Trata, 
Vavpča vas, Vrtača 
Gradnik, Praproče, Sodji vrh 
Gričke, Komama vas, Resa, Ribnik, 
Stale, Travnik 
Brezova reber, Kal, Maline, Omota, 
Osojnik, Štrekljevec 
Brstovec, Krupa, Moverna vas, Praprot, 
Stranska vas, Vinji vrh 

8. Vinica 

Damelj: 
Hrast pri Vinici: 
Nova Lipa: 
Pretoka: 
Sinji vrh: 

Stara Lipa: 

Učakovci: 

Vinica: 

Damelj 
Hrast pri Vinici, Perudina 
Drežnik, Nova Lipa 
Balkovci, Preloka, Zilje 
Breg, Dalnje njive, Draga, Gorica, 
Sinji vrh 
Dolenji Suhor, Gorenji Suhor, Stara 
Lipa 
Kovačji grad, Sečje selo, Učakovci, 
Vukovci ,        K 
Drenovec,  Golek pri  Vinici,  Ogulin, 
Podklanec, Vinica 

Okraj Gorica 
obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 

in naselja: 

1. Ajdovščina 
(mestna občina) 

Ajdovščina: Ajdovščina 
Dobravlje: Dobravlje 
Dol-Otlica: Dol-Otlica (del) 
Kovk:   _ Dol-Otlica (del) 

Lokavec: - 
Planina: 
Sv, Križ: 
Skril je: 
Šmarje (delU 
Štomaž: 
Š-.-.rje: 
Ustje: 
Velike Žablje 

Lokavec 
Dolenje, Planina 
Sv, Križ 
Okrilje 
Tevče, Vrtovče 
Štomaž 
Grivče, Kožmani, Stur je, Žapuže 
Ustje 
Velike Zabije 

2. Branik 
Branik: Branik (del) 
Brje: Branik (del) 
Gaber je (del): Gaber j e (del) 
Šmarje (del): Šmarje, Za vino 

3. Col 
Col: 
Križna gora: 
Podkraj: 
Sanabor: 
Višnje: 
Vodice: 

Col, Malo polje, Orešje. 
Gozd, Križna gora 
Podkraj  ' 
Sanabor 
Bela, Višnje 
Vodice 

Čepovan: 
Lažna: 
Lokovec: 
Lokve (del): 

4. Čppovan 
Čepovan 
Lažna 
Lokovec 
Lokve 

Batu je: 
Črnite: 
Go jače: 
Kamnje: 
Selo: 
Vrtovìn: 

5. Črniče 
(sedež Selo) 

Batuje 
Crnice, Ravne 
Gojače 
Kamnje 
Selo 
Vrtovin 

6. črni vrh 
Idrijski log (del): 
Godovič: 
Črni vrh: 
Javornik: 
Kanji dol: 
Lome: 
Zadlog: 

Črni vrh', Predgriže 
Gođovič 
Idrijski log 
Javornik 
Kanji dol, Strmec 
Lome 
Mrzli log, Zadlog 

7. Dobrovo 
Biljana (del):* 

Dolenje (del):* 
Dol. Ceravo (dei): 
Kozana: 
Kožbana: 

Krasno: 
Medana (del):* 
Mimik (del):* 

Vipolze (del):* 
Višnjevih : 

Barbana, Biljana, Brdice pri Neblem, 
Dobrovo, Drnovk, Fojana, Kozarno, 
Snežeče, Šlovrenc, Zali breg 
Hruševlje, Neblo 
Dolnje Cerovo 
Kozana 
Belo,   Brdice  pri  Kožbani,   Brezovo, 
Kožbana,,Nožnoj Podpoznik, Pristava; 
Slapnik » 
Krasno 
Ceglo, Medana, Plešivo (del)* 
Breg, Golo Itrdo, Hlevnik, Senik,      l 

Vrhovlje 
Vipolže 
Višnjevik 
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8. Grgar 
Banjìice: Banjšice 
Bate: ' •//,     Bate 
Grgar: "/. /     Grgar 
Lokve (del):    '•<"     Nemci (del) 
Ravnica: Ravnica 
Trnovo: Nemci (del), Trnovo, V oglarji 

9. Kanal 
Ajba: Ajba 
'Anhovo: Anhovo 
Avle: Avce 
Bodrež: Bodrež 
Deskle: Deskle 
Doblar: Doblar 
Gorenja vas: Gorenja vas 
Idrija: :•>**    Lig 
KaZ fdeO; Kal nad Kanalom, Levpa 
Kanal: Kanal 
Morsko:. Morsko 
P/ofe; Plave, Zapotok 
Ročinj; Ročinj 
FWt; Kanalski vrh" 
Ukan je: Ukanje 

10. Kojsko 
Gornje Ceravo 

(del):* 
Kojsko (del):' 
Podsabotin: 
Šmartno: 
Vedrijan: , 
Vrhovi je: 

Gornje Cerovo 

Kojsko, Hum (del)* 
Podsabotin 
Šmartno 
Vedrijan 
Vrhovlje 

11. Kostanjevica 
Kostanjevica: 
Lipa: 
Nova vas (del) :* 
Opat je selo (del): 
Sela na Krasu: 
Temnica: 
Vojščica: 

Kostanjevica na Krasu 
Lipa 
Nova vas 
Lokvica,  Opatje selo 
Hudi log, Sela na Krasu 
Novelo, Temnica 
Vojščica 

12. Nova Gorica 
(mestna občina) 

Gorica (del):* 
Kromherk: 
Loke: 
Pristava (del):* 

Rožna dolina: 
Solkan (del):* 
Stara gora: 
w<t. Maver (dd):' 

Gorica, Rožna dolina (del) 
Kromberk 
Loke 
Nova Gorica, Pristava, Rožna dolina 
(del) :• 
Ajševica, Rožna dolina (del) 
Solkan 
Stara gora (del)* 
Šmaver 

13. Renče 
Gradišče (del): Gradišče (del: Oševljek) 

' Renče: Gradišče (del), Renče 

14. Šempas 
Osek: Osek, TVitovlje (del) 
Ozeljan: Ozeljan 
Sv. Mihael: Sv. Mihael 
Šempas: , Šempas * 
Vuovlje: VitovJje (del)* 

15. Šempeter pri Gorici 
Bilje: 
Bukovica: 
Dolenja Vrtojba: 
Gorenja Vrtojba: 
Miren (del):* 
Orehovi je: 
Šent Peter (del):* 
V ogrsko: 
Vrteče: 

Bilje 
Bukovica 
Vrtojba (del) 
Vrtojba (del) 
Miren 
Orehovlje 
Šempeter pri Gorici 
Stara gora, VogTsko 
Vrtoče 

16. 
Budan je: 
Erzelj (del): 
Goče: 
Lozice: 
Lože: 
Nanos: 
Podraga: 
Slap: 
St. Vid: 

Vipava: 
Vrhpolje: 

Vipava 
Budanje, Dolga poljana, Duplje (del) 
Erzelj (del) 
Goče 
Lozice 
Lože, Manče 
Podgrič (del), Ravnik 
Podraga 
Slap 
Orehovica,   Podbreg,   Podgric   (d6Ï), 
Podnanos (dosedanje ime naselja Št. 
Vid), Poreče 
Gradišče, Vipava, Zemono 
Duplje (del), Vrhpolje 

17. Zali hrib 
Domberk: 

Gradišče (del) i 
Prvačina: 

Brdo, Budihni, Draga,, Osevljek, Potok, 
Saksid, Tabor, Zali hrib (dosedanje ime 
naselja: Domberk), Zalosče 
Gradišče (del) 
Prvačina 

Okraj Kočevje 

obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 
in naselja: 

1. Dolenja vas 
Dolenja vas: Dolenja -vas ,     . 
Gorica vas (del) : Lipovec, Makoše 
Grčarice: . Gr.čarjce, Grčarske Ravne,, Jelendol 
Prigorka (del) : Frigorica   
Rakitnica: Rakitnica, Blate,, Kot .. 

2. Draga 
Draga: 

Trava: 

Žurge (del): 

Draga, Glažuta, Lazeč, Novi kot, 
Podpreska • 
Medvedjek, Podpla.niha, Srednja -.vas, 
Stari kot, Trava 
črni potok, Pungert 

3. Kočevje 
(mestna občina) 

Črni potok: Črni potok, Zajčje polje .   . 
Koblarji: Gornje Ložine, Dolnje Ložine, Koblaxjj, 

Nove Ložine 
Kočevje: Kočevje    .... 
Livold: Dolga vas, Livolđ . < 
Mačkovec: Mačkovec, Mačkova vas, Onek 

•Mahomik: Mahovnik 
Mala gora: ' Mala gora 
Polom: Kukovo, Polom, Seč, Vrbovec 
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Smuka: Dolenja Topla  reber,  Gorenja Topla 
reber, Komolec, Kunce, Luža, Rdeči 
kamen, Smuka 

Stari breg: Grintovec, Kleč, Novi breg, Rigelj, 
Stari breg, Traovec 

Stara cerkev: Breg, Gorenje, Konca vas, Mlaka, Slo- 
venska vas, Stara cerkev 

Stari log: Beli kamen, Cesta, Novi log, Pugled, 
Stari log, Šemberg, Ziben 

Željne: Cvišlerji, Klinja vas, Šalka vas, Zeljne, 

4. Kočevska Reka 
Borovec: Ajbik,  Borovec, Draga, Inlauf, Pleš, 

Ravne 
Briga: Dolnja Briga, Gornja Briga, Preža, Pre- 

žulja 
•Gotenica: Gotenica 
Koče: Handlerji, Koče, Mlaka 
Kočevska Reka: Kočevska  Reka,  Mrzli  potok,  Sadni 

hrib 
Novi Lazi: Iskrba, Morava, Mošenik, Novi Lazi, 

Ograja 
Štalcerji: Rogati hrib, Štalcerji 

5. Kostel 
(sedež Fara) 

Banja loka: Banja loka, Briga, Drežnik, Friškova 
draga, Jesenov vrt, Nova sela, Pue, 
Rake, Stružnica 

Bosljiva loka (del): Srobotnik (del) 
Fara: Fara, Padovo, Slavski laz 
Kuželj: Gladloka, Grivac, Kuželič, Kuželj, 

Ograja, Petrina, Rački potok 
Pirče: Hrib,  Jakšiči,  PirČe,   Planina,  Potok, 

Stajer, Va3 
Rajndol (delj: Grgelj 
Spodnji log (dei):    Spodnja Bilpa ' . 
Suhor: Ajbelj, Dolenji potok,  Dolenja  žaga, 

Gorenji potok,-Gorenja žaga, Kaptol, 
Kostel, Lipovec, Lobio — mlin, Mat- 
voz, Podstene, Rajšele, Reber, .Selo, 
Srednji potok, Stelnik, Suhor, Vimolj, 
Vrt, Zapuže, Žlebe 

• Vrh: Branik, Čolnarji, Delač, Dren, Krkovo, 
Maverc, Oskrt, Poden, Sapnik, Tilen- 
polj, Vrh 

6. Loški potok 

Hrib: Hrib, .Srednja vas, Šegova vas, Tabor 
Retje: Mali log, Retje 
Travnik: Bele vode, Travnu: 

i7. Mozelj 
Brezje: Gorenji Mačkovec, Laze, Staro Brezje, ' 
Bukova gora: • Dolenja Bukova gora, Draga, Gorenja 

Bukova gora,  Gradec," O včjak, Slaba 
" gorica,  Srednja Bukova  gora; Topli 

Golobinjek: 
Hrib: 
Knežja lipa: 

vrh, Videm 
Golobinjek 
Gorenja loka, Hrib, Tanči vrh 

.  Knežja lipat Ramsrigel, Reinergruut, 
Turm 

Koprivnik: : Koprivnik 
Kumrova vas:       . Kumrova vas, Studeno, Svetli potok 

Mozelj: Kačji potok, Kočarji, Mozelj, Suhi 
potok 

Nemška lola: Nemška ioka, Prerigel 
Rajhenav: Rajhenav, Podstene 
Rajndol (del): Rajndol, Verderb, Verdreng, Zgornji 

Pokštanj 
Spodnji log (del):   Kozice, Lapinje, Spodnji log, Spodnji 

Pokštanj 
Skrilj: Kuhlarji. Muha vas, ŠkriJj, Turkova 

draga, Zdihovo 

8. Osilnica 

Bosljiva loka (del): Bosljiva loka, jG-rintovec, Ložec, Mirto- 
,   viči, Ribjek, Srobotnik (del) 

Osilnica: Bezgovica,  Krizmani,  Maliniiće,  Osil- 
v     niča,   Padovo,  Podvrh, Sela,  Spodnji 

Cačič, Strojiči, Zgornji Cačić 
žurge (del): Belica, Bezgarji, Papeži,-Zurge 

9. Ribnica 

Dane: Bukovica, Dane, Jelenov žleb, Sajeveo 
Gorenja vas: Breg, Dolenji Lazi, Gorenja vas, Za-. 

puže 
Gorica vas (del): Gorica vas, Hrovača, Otavice 
Jurjevica: Breze,. Jurjevica, Kot 
Prigorica (del): Nemška vas, Zađolje 
Ribnica: Ribnica 
Susje: Slatnik, Sušje, Zlebič 

10. Sodražica 
Gora: Betonovo, Janezi, Kračali, Kržeti, 

Petrinci 
Brinovščica, Črnec, Graben, Hojče, Je- 
iovec, Sodražica 
Gorenji Lazi, Hudi konec, Preska,' Si- 
novica, Vinice, Zapotok 
Lipovšica, Nova Štifta, Ravni dol, Ža- 
niostec 
Globel, Podklanec, Zigmarice. 

Sodražica: 

Vinice: - 

Zamostec: 

Žimarice: 

11. Velike LašCe 
Dvorska vas: Dvorska vas, Kot, Mala Slevica, Med- 

vedje!:, Podkraj, Preleäje, Skrlovica, 
Velika Slevica 

Krvava pei: ~  Bukovec,, Centa, Krvava peč, Mački, 
Osredek, Pečki, Podhojni hrib, Purka- 
če, Sekirišče, Strletje,'Uzmani 

Lužarji: Borc/vec, Brlog, Dolenje •••••, Go- 
renje Kalilče, Karlovica, Krkovo, Lu- 
zarji, Plosovo, Podkogelj, Podstrmec, 
Podžaga, Poznikovo, Žaga  ' 

Osolnik: Dolščaki, Javorje, Knej, Laze, Mali ' 
Osolnik, Podlog, Srnjak, Skainevec, 
Veliki Osolnik 

Podpoljane: Bukovice, Dolenje Podpoljane,- Finko- 
vo,   Gašpinovo, ,Gorerfje   Podpoljane, 

,   ' Maršiči, Praproče, Pusti hrib, Rigelj, 
Zlati rep 

Selo: Bane, Bavdek, Boštetje, Dednik, Gra- 
dišče, Marinčki, Mohorje, Naredi, Rob, 
Rupe, Selo, Tomažini, Vrh, Zgonče 

Sv. Gregor:      '        Andol, Crni potok, Greben je, Junčje, 
Kotel, Krače, Levstiki, Marolče, Novi 
pot, Perovo, Pugled, Sv. Gregor, Vin- 

: • tarji, Zadniki ' 



Stran 52 URADNI LIST St. U - 19. IV. 1952 

Turjak: Ceteï, Gradež, Laporje, Male Lašč«, 
Mali Ločnik, Prazniki, Rašica, Sloka 
gora, Ščurki, Turjak, Veliki Ločnik 

Ulaka: Adamovo,   Brankovo,   Grm,   Hlebce, 
Hrustovo, Kaplanovo, Kukmaka, Ja- 
kičevo, Logarji, Opalkovo, Prhajevo, 
Podsmreka, Podulaka, Polzelo, Pusče, 
Slope, Ulaka 

Velike Lašče: * Spodnje Retje, Srobotnik, Strmec, Ve- 
like Lašče, Zgornje Retje 

Velike Poljane: Dille, Ortnek, škrajnek, Velike Poljane, 
Vrh, Zukovo 

12. 
Cesta: 
Kompolje: 
Podgora: 
Pod tabor: 

Potiskavec: 

Videm-Dobre 
Zagorka: 
Zdenska vas: 

Videm-Dobrepolje 
Cesta, Ponikve, Predstruge,  Vodice 
Kompolje 
Bruhanja vas, Podgora, Podgorica 
Podtabor, Pri cerkvi — Struge (del), 
Paka, Rapljevo, Tržič 
Cetež, Kolenča vas, Lipa, Potiskavec, 
Pri cerkvi — Struge (del), Tisovec 

polje: Podpeč, Videm 
Mala vas, Zagorica 
Hočevje, Mala Bova gora, Zdenska vas 

Okraj Kranj 
obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 

In naselja: 

1. Besnica 

Nemilje (del): Jamhik, Nemilje, Njivica, Podblìca, 
Spodnja Besnica :\    Spodnja Besnica 
Sv.Jošt: Javornik, Päevo, Rakovica, Sv. Jošt, 

Zabukovje 
Zgornja Besnica:      Zgornja Besnica 

Ž. Cerklje 

Cerklje: 

ČeSnjevek: 
Dobrava: 
Grad: 
Lahovče: 
Piata: 
Spodnji Brnik: 
Šenturska gora: 

Šmartno: 
Štefan ja gora: 
Velesovo: 

Zalog: 
Zgornji Brnik: 

Cerklje na Gorenjskem, Pšenična po- 
lica, Vašca 
Cešnjevek 
Cerkljanska Dobrava 
Dvorje, Grad 
Lahovče, Vopovlje 
Plata 
Spodnji Brnik 
Apno, Ravne, Sidraž, Stiska vas, Sv. 
Ambrož, Sv. Lenart, Senturška gora, 
Viševca, Vrhovlje 

•Poženik, Šmartno 
Stefanja gora 
Adergas, Praprotaa polica, Trata, 
Velesovo 
Glinje, Zalog 
Zgornji Brnik 

3. Gorenja vas 
Dolenja Dobrava: 

Gorenja vas: 

Gorenji Novaki 
' (del) v 

Bačne, Dolenja-Dobrava, Gorenja'Do- 
brava, Todraž, Zirovski vrh Sv. Urbana 
Gorenja vas, Sestranška vas, Trata, 
Zirovskj vrh Sv. Antona 
Davïa (del), Krnice pri Novakih, Lajše, 
Laze, Novine, Robidnica 

Hotavlje: 

Leskovica (del): 
Lucine: 

Trebi ja: 

Cabrače, Hlavče njive, Hotavlje, Sred- 
nje Brdo, Suša, Volaka 
Debeni, Kopačnica, Leskovica, Studor 
Brebovnica, Dolge njive, Goli vrh, 
Lucine, Prelesje, Zadobje 
Fužine, Kladje, Podgora, Trebija 

4. Gorice 
Bobni ut: Babni vrt, Cadovlje, Pangeräica, 

Povije, Trstenik, Žablje 
Golnik: Golnik 
Gorice: Gorice, Karanjek, Letenice, Zavoda 
Srednja vas: Srednja vas, Zalog 
Tenetise: Tenetiše 

5. Jezersko 
(sedež Zgornje Jezersko) 

Spodnje Jezersko:     Spodnje Jezersko 
Zgornje Jezersko:     Zgornje Jezersko 

6. Kranj 
(mestna občina) 

Čir čiče: Čirčiče              s 
Drulovka: Drulovka, Orehek 
Huje: Huje 
Klanec: Klanec 
Kranj: Gorenja Sava, Kranj — mesto, Zlato 

polje 
Primskovo: Gorenje, Primskovo 
Rupa: Rupa 
St razišče: Kalvarija, Labore, Strazila^ Smarjetna 

gora 
Struzevo: Strtiievo 

7. Mavčiče 

Breg: Breg 
Jama: Jama 
MavČiie: Mavčiče 
Podreča: Podreča 
Prah: Praše 

8. Naklc *• 

Duplje: Spodnje Duplje, Zadraga, Zgornje     . 
Duplje 

Naklo: Malo Naklo, Naklo 
Okroglo: Okroglo 
Pivka: Pivka, Polica 
Podbrezje: Britof, Dolenja vas, Podtabor, Srednja 

vas 
Strahinj: Cegelnlca, Strahinj 
Vojvodni borit I: — 
Vojvodni bork JI: — 
Žeje: Bistrica, Žeje 

9. Poljane 
Dobje:    . Dobje, Hotovlje, Krememik, Poljane 

nad Skofjo Loko, Predmost, Vinharje 
Dolenčke: Dolenčice, Javorje, Murave    - 
Dolenje brdo: Dolenje brdo, Gorenje brdo, Srednja 

vas, Žabja vas 
Gorenja ravan: Dolenja ravan, Dolenja Zetina, Gorenja 

ravan, Gorenja Zetina, Jaibine, Jelo- 
vica, Malenski vrh 
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Podobeno: 

Podvrh: 

Visòko: 

Delnice, Gatóka gora, Lom, Lovsko 
brdo, Pođobeno, Volča, Zakobiljek 
Cetena ravan, Jarčje brdo, Krivo brdo, 
Mlaka, Podvrh, Zapreval 
Na Logu, Smoldno, Visoko 

10. Preddvor 
Bela: Bašelj, Hraše, Spodnja Bela, Srednja 

Bela, Zgornja Bela 
Breg: Breg, Hrib, Mače, Nova vas, Potoče, 

Preddvor 
Kokra: Kokra 
Tupaliče: Možjanca, Tupaliče 

11. Predoslje 
Britof: -   Britof, Orehovlje 
Kokrica: Bobovek, Ilovka, Kokriea, Mlaka, 

Srakovlje, Tatinec 
Predoslje: Predoslje 
Suha: Suha 

12. Selca 
Bukovica: 
Dolenja vas: 
Kališe: 
Selca: 
Sv. Klemen: 

Sv. Lenart: 
Zgornja Lula: 

Bukovica, Knape, Sevlje 
Dolenja vas, Golica 
Kališe, Lajše 
Selca 
Bukovščica, Pozirno, Strmica, Topole, 
Zabrokve 
Rovte, Stirpnik, Sv. Lenart 
Prapretno, Spodnja Luša, Sv. Tomaž, 
Zgornja Luša 

Stare Loka: Binkelj, Papirnica, Stara Loka, Trnje, 
Vešter, Virlog 

Stari dvor: Grenc, Stari dvor, Virmaše 
Suha: Lipica, Suha, Trata"1 

Sv. Barbara: Sv. Barbara 
Škof ja Loka: Podpulferca, Škof ja Loka, Vincarje 

17. ••• * 
(mestna občina) 

Bistrica: 

Kovor: 
Križe: 
Lese (delJ: 
Serlično: 

Sv. Ana: 
Sv. Katarina: 

Tržič: 
Zvirče: 
Žiganja vas: 

Bistrica, Popovo, Sv. Neža, Vadiče, 
Visoče 
Hudo, Hu&ica, Kovor, Loka 
Gozd, Križe, Pristava, Retnje 
Lese, Paloviče 
Novake, Senično, Spodnje Veterno, 
Zgornje Veterno 
Sv. Ana pod Ljubeljem 
Cadovlje, Dolina, Grakovče, Lom, 
Potarje, Puterhof, Slap 
Tržič 
Brdo, Zvirče t 
Breg, Sebenje, Ziganja vas 

18. Zali log 

Zali log: 

13. Smleđnik 
Hraie: 
Moše: 
Stilednik: 
Trboje: 
Zapoge: 

Hraše 
Dragočajna, Moše 
Smlednik, Valburga 
Trboje, Zarjavka 
Dornioe, Torovo, Zapoge 

14. Sovodenj 

Javorjev dol: Javorjev dol 
Koprivnik (del): 
Laniše: 
Pod jelovo brdo: 
Stara Oselica: 

Koprivnik (del) 
Laniže, Nova Oselica, Sovođenj 
Pođjelovo brdo (del) 
Hobovêe pri Stari Oselici, Stara 
Oselica 

/1 
15. Šenčur 

Hrastje: Hraatje, Prebacevo 
Luže: Luže, Srednja vas 
Olševek: Olševek 
Šenčur: Šenčur 
Visoko: Hotemaže, MUje, Visoko 
Voglje: Voglje, Voklo 

16. fckoija Loka 
(mestna občina) 

Draga: Draga, Gosteče, Pungert 
Godešič:- Godešič 
Puštah Hosta, Puštal 
Reteče: Gorenja vas, Reteče 

Danje: Ravne, Spodnje Danje, Torke, Zabrdo, 
Zgornje Danje 

Davča:i Davča (del) 
Leskovica (del):       Davča (del) 
Sorica: Podporezen, Spodnja Sorica,  Zgornja 

Sorica 
Osojnik, Potok, Zala, Zali log 

*    19. Zrainec 

Kovski vrh: Bukov vrh, Kovski vrh 
Sopotnica: Breznica, Gabrovo, Sopotnica, Sv. Flo- 

rijan 
Staniše: Log, Stanile, Valterski vrh 
Sv. Ožbolt:        ,      Sv. Andrej, Sv. Ožbolt, Sv. Petra hrib 
Zminec: Bodovlje, Brode, Gabrk, Zminec 

20. Žabnica 
Bitnje: Spodnje Bitnje, Srednje Bitnje, Zgornje 

Bitnje 
Dorfđrje: Dorfarje, Forme, Sv, Duh 
Križna gora: Čepulje,  Križna gora, Lavtarski vrh, 

Planica 
Crngrob, Moškrin, ••••• 
Šutna,. Žabnica 

21. Železniki 

Pevnó: 
Žabnica: 

Dr algóse: 
Studeno: 

Sv. Križ: 

Sv. Nikolaj: 
Železniki: 

22. Žiri 

Dobračeva: 

Koprivnik (del): 

Dražgoše 
Cešnjica, Rudno, Studeno, Železniki, 
(del) 
Podlonk, Prtovč, Skovine, Železniki 
(del) 
Martinj vrh, Ojstri vrh 
Jesenovec, Železniki (del) 

.Dobračeva (del), .Nabrežnik, Nova vas 
(del), Selo (del), Stara vas (del), Zi- 
rovski vrh (del) 
Koprivnik (del), Mrzli vrh 
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Ledine (delj: 
Ledinica: 
Opate: 

Vrsnik 11: 
Žiri: 

litovski vrh: 

Breznica 
Jarčja dolina, Ledinica, Selo (del) 
Brekovice (del), Izgorje, Martinj vrh, 
Opale, Račeva (del) 

Brekovice (del), Goropeke, Nova vas 
(del), Osojnica, Podklanec, Ra(vne, 
Sovra; Stara vas (del), Ziri 
Dobračeva (del), Lavrovec (del), Nova 
vas (del), Račeva (del), Zirovski vrh 
(del) 

Okraj Krško ] 
obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 

in naselja: 
1. Aiiiče 

Amavo selo: 
Àstice: 
Brezina 11: 
Curnovec: 
Decna sela: 

Dolenja vas: 
Globoko:      , 
Mali vrh: 
Oklukova gora: 
Pesje: 
Silovec: 
Sromlje: 
Št. Lenart II: 
Volčje: 
Zgornja Pohanca: 
Zgornji Obrez: 

Arnovo selo 
Artiče, Glogov brod 
Trebež 
Curnovec (del) 
Curnovec (del; Planina), Dežna sela, 
Volčje (del) 
Dolenja vas, Spodnja Pohanca 
Globoko 
Mali vrh 
Oklukova gora 
Pesje,' 
Silovec 
Sromlje 
St. Lenart (del), Zgornji Obrez (del) 
Volčje (del) 
Zgornja Pohanca 
Zgornji Obrez (del) 

2. Bistrica ob Sotli 
Dekmanca:    ,        .Dekmanca, Križan vrh 
Hrastje:   . Orešrijevec, Hrastje 
Kunšperk: Bistrica ob Sotli (dosedanje ime nase- 

lja: Sv. Peter pod sv.' Gorami), Kun- 
' aperk, Polje, / 

Ples: •  Ples, Srebrnik 
Treble: Trebce 
Žagaj: Žagaj 

3. BLzeljsko   / 
(sedež Zgornja Sušica) 

Brezovica: Brezovica 
Bukovje: Bukoyje 
Drenova: Bračna vas,. Drenovec, Nova vas (del) 
Ores je: Bizeljska vas, Orešje 

- Stara vas: Gregovce, Stara vas — Bizeljsko 
Sušica: Nova vaš (del), Spodnja Sulica, Zgor*- 

nja Sušica 
Vitna vas: Drami je, Vitna vas 

4. Bianca 
Bianca:   ' 
Brezovo (del): 
Klad je: 
Krajna brda: 
Leskovec: 

Bianca 
Dolnje Brezovo (del) 
Kladje 
Krajna brda 
Gorenji Leskovec 

Poklek: Poklek 
Rožno: Rožno 
Selce: Selce 
Stranje: Stranje 
Žigerski vrh (del) : Can je 

5. Boštanj 
Boštanj: Apnenik, Boštanj, Dolenji Boštanj 
'Kompolje: Jablanica,   Kompolje,   Mrtovec,   Novi 

grad, šmarčna, Zavine, 2iva gora 
Log: Log 
Telce (del): Drušče (del: Hantina) 
Vrh: Gabrje, Križ, Lepi dob, Vrh 

6. Brestanica 
Anže: Anže 
Armeško: Armeško 
Dolnji Leskovec:,     Dolnji Leskovec 
Gorica: Gorica 
Kostanjek (del):       Kostanjek 
Lokve: Lokve 
Presladol: Presladol 
Rajhenburg: Brestanica (dosedanje ime naselja: 

Rajhenburg) 
Raztez: Raztez 
Stolovnik: Stolovnik 

7. Brežice 
(mestna občina) 

Brezina I: Brezina 
Brežice: Brežice 
Bukolek: Bukošek 
Črnec: Cundrovec, Črnec 
Sela (del): Sela (del) 
Št.Lenart I: Št Lenart (del: Gornji Št. Lenart)^-. 
Tmje: Trnje 
Zakot-.i Zakot 

8. Bučka 

Bučka (del): > Bučka, Dule (del), Dolenje Radulje, 
Gorenje Radulje, Jarčji vrh, Jerman 
vrh, Močvirje, Strit, Zaboršt 

9. Cerklje ob Krki 

Brneča vas (del): 

Cerklje (del): 

Krška vas I (del): 
Sto jonski vrh (del): 

Bušeča vas, Dolenja Pirošica, Gorenja 
Pirolica 
Cerklje, CreSnjice, Gazice, Hrastje, Za'- 
sap, Župeča vas (del) •! 
Boršt, Račja vas, Zupeča vas (del) 
Brvi, Poštena vas, Stojanski vrh 

'   .    .10. Čatež ob Savi 
Cerina: 
Čatež: 
Globočice: 
Krška vas I (dé) 
Krška vas II: 

Cerina, Dobeno, Prilipe, Žejno . 
Čatež, Mrzlava vas, Velike Malence 
Globočice, Mali Cirnik, Šobenja vas 
Dolenje Skopice, Gorenje Skopice 
Krška vas 

11. Dobova 
Gaber je: 
Jefèslavec: 
Kapele: 

^Loče: 

Gaberje, Mali Obrez 
Jereslavec 
Kapele    - 
Loče,   | 
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Mihalovec: Mihaloveò 
Mostec: Mostec 
Podvinje: Podvinje 
Rakovec: Rakoveo 
Rigonce: Rigonce 
Sela: Sela 
Slogonsko: Slogonsko 
Veliki Obrâ: Dobova, Veliki 0bre2 
Vrhje: Vrhje 
Župelevec: Zupeleveo 

12. Kostanjevica ob Krki 
(mestna občina) 

črneča vas: Črneča vas, Frluga, Gradinje, Mladje, 
Prušnja vas, Vrbje, Vrtača 

Kostanjevica: Dobe, Dobrava, Jablanica (del),  Ko- 
privnik, Kostanjevica, Sajevce, Sli- 
novce 

Orehovec (del): Grič, Ivanjše, Kočarija, Male Vodenice, 
Orehovec, Podstrm, Ržišče, Velike Vo- 
denice 

Ostrog (del): Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa 
Oštrcr Avguštine, črešnjevec, Dolšce, Oštrc 

ICerovec: 
Goveji dol (del): 
Kal: 
Podboršt: 
Št. Jani: 

13. Krmelj 
(sedež Šentjanž na Dolenjskem) 

Budna vas, Cerovec, Srednik 
Goveji dol, Kamenica, Knnelj 
Kal, Kladje, Osredek, Štajngrob 
Leskovec, Podboršt 
Birna vas, Koludrje, Šentjanž 

14. Leskovec pri Krškem 
Cerklje (del): 
Drnovo (del): 

Krška vas I (del): 
Leskovec: 
Ravne (del): 

SenuŠe: 

Mrtvice (del)    , '      , 
B/fege,  Drnovo, Mrtvice (del), Vihre 
(del) 
Vihre (del) 
Leskovec, Venise, Zadovinek 
Brezje   (del),  Brezovska  gora   (dej), 
Drenovec (del), Golek'(del), Ivan dol, 
Kobile, Libelj, Loke, Nemška gora, 
Selce, Volovnik 
Brezje   (del),   Brezovska  gora  (del), 
Dedni   vrh,  Dolenje,  Drenovec (del), 
Gorenja   vas,   Mali   Podlog,   Senuše, 
Straža Sv. Valentina. Velika vas 

Veliki Podlog: Gorica,  Grži 
» (del),'Veliki 

15. Pišece' 
Blatno: Blatno 
Bojsno: Bojsno , 
Brezje: Brezje 
Dednja vas: Dednja vas 
Pavlova vas: Pavlova vas 
Pirš«nbregi Pirsenbfeg 
Pišece: Pišece 
Podgorje: Podgorje 

16. Podbočje 
Buseba vas (del):     Vrhovska vas 
Planina:, Brezje, Brezovica^ Gradec, Planina, 

Premagovce, Trèbelnik 

Sto jonski vrh (del) : Vinji vrh 
Sv. Križ pri Kosta-   Brlog, Dol, Dobrava, Jablanica (del), 

njevici: Hrastek, Kolerica, Podbočje (dosedanje 
ime naselja: S< Križ pri Kostanjevici), 
Pristava, Selo, Slivje, Stari grad, Sa- 

t vinjk, Sutna, Znanovce, Žabljek 
Veliko Mraševo:       Brod, Kalce — Naklo, Malo Mraševo, 

Pristava (del), Veliko Mraševo 

17. Pođsređa 
Gorjane: Gorjane, Poklek, Vojsko 
Koprivnica: Koprivnica, Prévoie 
Križe: Križe, Osredek, Pečice 
Podsreda: Gradišče, Pođsređa \ 

10. Raka 
Površje: y 

Raka: 

Smednik: 

Brezje, Dolenja vas, Dule (del), Gmaj- 
na (del), Površje, Zabukovje 
Ardro, Celina, Cirje, Dobrava (del), 
Dolga Raka, Goli vrh, Gradišče, Jele-, 
nik, Koritnica, Mikote, Podlipa, Po- 
dulce, Pristava, Raka, Sela, Smednik 
(del), Videm, Vrh 
I)obrava (del), Gmajna (del), Kržišče, 
Mali Koren, Ravno, Smednik (del), Ve- 
liki Koren, ZaJoké 

Veliki Trn (del): Planina 

19. Senovo 
Brezje: Brezje 
Dobrova: Dobrova 
Dovško: Dovško 
Kališovec: Kališovec 
Mali Kamen: Mali Kajnen 
Mrena sela: Mrčna sela 
Reìtanj: Režtanj          , 
Senovo: Senovo t - 
Sedem: Sedem 
Veliki Dol: Veliki Dol _ 
Veliki Kamen: Veliki Kamen 

20. Sevnica      •   r ( ' • 
(mestna občina). 

Brezovo (del): Dolnje Brezovo (del), Gornje Brezovo, 
Pečje 
Cretež, Ledina, Orehovo (del), OreSjei 
Zlateče 
Drožanje, Metni vrh 
Podvrh (del: Marof), Vranje (del: Preg- 
na Loka) 
Sevnica 
Ledgonje, Orehovo (del), Šmarje 
Stržišče (del) 
Zabukovje (del)' 

Žigerski vrh (del):   Lončarjev dol, Zigerski vrh 
Žarkov dol:     '        Zurkov dol 

Ledina: 

Metni vrh: 
Podvrh (del): 

Sevnica: 
Šmarje: 
Tmovec (del): 
Zabukovje (del): 

21. Studenec 
Bučka (del): 
Hubajnica; 

Studenec: 

Telče (del): 

Osredek : 
Dedna gora, "Dobje Impolje, Dolnje 
Orle, Gornje Impolje, Gornje Orle, Ma-; 
la Hubajnica, Sv. Primož, Velika Hu- 
bajnica 
Arto, Brezovog Hudo Brezje, Ponikve,, 
Rovišče, Studenec, Zavrateo 
Češnjice,- Rogašice, Znojile 
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-     22. Tržišče 
Krsinji vrh: Jeperjek, Krsinji vrh, Otavnik, Slančji 

vrh 
Laknice (del) : Malkovec, Pavla vas, Skovec, Trščina 
Pijavke: Gabrijele, Pijavice, Polje, Spodnje 

Mladetiče, Zgornje Mladetiče 
Telče (del): Drušče, (del: Nova gora), Telče 
Tržišče (del): Kaplja vas, Medvedjek, Skrovnik, 

Spodnje Vodale, Tržišče, Vrhek 

23. Velika Dolina 
Bregana: Bregana, Bregansko selo, Brezje, Nova 

vas, Obrežje, Perisce, Rajec 
Koritno: Kontno, Laze, Ponikve 
Velika Dolina: Cirnik, Gaj, Jesenice, Mala Dolina, Ve- 

lika Dolina, Zgornja Ribnica 

24. Veliki Trn 

Ravne (del): 

Veliki Trn (del): 

Apnenik, ArdTO (del), Nemška vas, 
Nova'gora, Pijana gora, Ravne, Vrhu- 
Jje 
Ardro (del), Crešnjice, Dalce, Dolenja 
Lepa vas, Gorenja Lepa vas, Gorenje 
Dole, Jelžovec, Kalce, KoČno, Lomno, 
Mali Trn, Smečice, Srednje Arto, Ve- 
liki Trn, Zenje 

25. Viäem, — Krško 
(mestna občina) 

(9edež Krško) 
Änovec: 
Drnovo (del): 
Koštan jek (del): 
Krško: . 

Pleter je: 
Smernic: 
Stara vas • Videm: 
Stari grad: 
Veliki Trn (del): 
Videm ob Savi: 

Anovec, Bučerca 
Vrbinska vas * 
Ravne 
Cesta, čretež, Spodnje Dole, Spodnje 
Pijavško, Dunaj, Golek (del), Gora Sv. 
Lovrenca* Gunte, Krško, Osredek, Se- 
nožete, Straža Sv. Lovrenca,  Strmo 
rebro, Trška gora 
Pleterje, Zdole 
SremiŠ ,' 
Stara vas —• Videm 
Libna, Stari grad   • 
Gorenje Pijavško, Srednje Pijavško 
Videm ob Savi 

26. Zabukovje 
Podgorje: 

Podvrh (del): 
Tmovec (del): 
Zabukovje (del): 

Cirje, Gorica, Malo Podgorje, Orehovec, 
Podgorica, Rezec, Srebotno, Veliko 
Podgorje, Zdole 
Podvrh (del), Vranje (del) 
Komorivec, Stržišče (del), Tmovec 
Mrzla .planina, Zabukovje (del) 

Okraj Ljubljana okolica 
obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 

in naselja: 
1.. Blagovica 

Blagovica: Blagovica, Gabrje, Golčaj, Jelša, Kor- 
pe, Mali Jetnik, Podsmrečje, Prevoje, 
Prilesje^ Spodnji Petelinjek, Veliki Jel- 
nik, Vošce, Vranke, Zgornje Loke, 
Zgornji Petelinjek,  Zlatenk 

ČeŠnjice (del): Cešnjice, Lipa, Poljane, Selca 
Št.Ožbolt: Bršlenovca, Gorenje, Javorje, Log 

Podmjlj, Prvine, Suša, št. Ožbolt 
Učak: Učak (del) 
Žirovše: ŽirovSe 

2. Borovnica 
Borovnicaj 

Breg:^ 
Zabočevo: 

.Borovnica, Dol, Lašče, Laze, Ohonica, 
Padež, Pokojišče, Pristava, Zavrh 
Breg, Pako 
Brezovica, Dražica, Niževec, Zabočevo 

3. Brezovica 
Brezovica (del):      Brezovica, Notranje gorice (del), Ple- 

šivica, Vnanje gorice 
Dragomer, Log, Lukovica 

4. Črnuče 

Log: 

Beričevo: ßericevo, Brinje 
Črnuče: Črnuče, Dobrava, Gmajna, Podboršt 
Dragomelj: Dragomelj 
Gomeljne: Spodnje Gameljne, Srednje Gameljne, 

Zgornje.Gameljne , 
Nadgorica: Ježa, Nadgorica 
Podgorica: Podgorica, Pšata, Soteska, Sv. Jakob 

ob Savi 
Rašica: Rašica                                    «            <• 

5. Dobrova                                       . 

Dobrova (del): Brezje (del), Dobrova, Podsmreka (del) 
Podsmreka (del): Podsmreka (del) 
Šujica (del). Galberje, Hruševo, Osredek, Stranska 

vas, Sujiea 

6. "Dolsko                       , 

Dol pri Ljubljani: Dol pri Ljubljani, Videm, Zaboršt 
Dolsko: Dolsko 
Kleče: Kleče 
Late: - Laze                          i , 
Petelinje: Sv. Helena 
Podgora: Pođgora, Zajelše 
Senožeti: Senožeti           '                     > 
Sv. Križ: Dašnik (deî: Sv. Križ, Vrh, Zagorica) 
V in je: Dolina, Klopce, Osredke 

7. Domžale 
(mestna občina) 

Brezovica: Brezovica, Gorjusa, Laze, Raca, Raeni 
vrh, Zaboršt, Žeje 

Depc'.a vas: Depala vas 
Dob: Cešenik, Dob 
Domžale: Domžale (del), Št. Pavel 
Ihan: Goričica, Ihan, Prdog 
Jarše: Rodica, Spodnje Jarše, Srednje Jarše, 

Zgornje Jarše 
Krtina: Krtina 
Podrečje: Količevo, Podrečje, Tumše, Vir 
Selo: Mala Loka, Selo 
Stob: Domžale (del) 
Studa: Domžale (del) 
Studenec: Brezje, Studenec, škocjan    t 

Sv. Miklavž: Brdo, Oklo 
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8. Gabrovka 
(sedež Sv. Križ pri Litiji) 

Moravče: Gobnik, Hohovica, Javorje, Kamni vrh, 
Laze, Moravče, Nova gora, Podpeč 

Okrog: Brezje, Cateška gora, Gabrska gora, 
Kržišče, Okrog, Pečice (del), Tlaka 
Brglez, Lukovec, Pečice (del) 
Ravne (del), Tihaboj 
Brezovo 
Gabrovka, Klanec, Moravska gora, Sv. 
Križ pri Litiji, Vodice 

Selo• Mirna (dei): 
Tihaboj (del): 
Velika Goba (del) : 
Vodice: 

9. Grosuplje 

Blečji vrh (del): Dolenja vas, Gorenja vas, Mali Konec, 
Troščine 

Grosuplje: Gatina, Grosuplje, Jerova vas, Perovo, 
Spodnje Blato 

llo\;a gora: Gabrje, Velika Ilova gora 
Polica (del): Peč, Polica 
Račna: Culperk, Mala Račna, Predole, Velika 

Račna 
Suvnicä: 'Boštanjska vas, Malo Mlačevo, Spodnja 

Slivnica, Veliko Mlačevo, Zagradec 

Stara vas: Dole, Mala Stara vas, Spodnje Duplice, 
Velika Stara vas, Zgornje Duplice 

Stranska väs: Brezje, Hrastje, Stranska vas 
Žalna (del): Plešivica, Žalna 

10. llorjul 
Butajnova: Butajnova (del), Planina (del) 
Črni vrh (del) : Planina (del) 
Dobrova (del): Brezje (del) 
Horjul: Horjul, Koreno, Ljub'gojna    . 
Št.Jost (del): St. Jošt 
Vrzdenec: Samotorica, Velika Ligojna (del), 

Vrzdenec 
Zaklanec: Lesno brdo (del), Podolnica, Zaklanec 
Žažar: Žažar                    / 

H. Ig 
Dobravica: Dobravica, Kremenica, Sarsko 
Golo: Golo, Skril je 
h: Ig, Kot, Staje 
Iška Loka: Iška Loka, Matena 
Iška vas: Gornji Ig, Iška, Iška vas 
Tomišelj (del): Brest, Tomišelj, Lipe (del) 
Vrbi jene: Strahomer, Vrbljene 
Zapotok: Visoko, Zapotok 
Zelimi je: Klada, Selnik, Želimlje 

12. Kamnik 
(mestna občina) 

Kamnik: Kamnik (del) 
Kdšiše: Košiše 
Mekinje: Jeranovo, Mekinje, Podjelše, Zduša 
Nevi je: Nevlje, Oševek, yir, Vrhtfolje 
PalovČe:          v Spodnje Palovčo, Tretbelno pri Palov- 

čah, Vranja peč, Zgornje Palovče 
Podgorje: Kamnik (del), Duplica, Podgorje 
Turna: Briše, Hrib, Poreber, Tučna ' 
Timpce:. Laniêe, Tunjice,, Tunjiška mlaka 

13. Kamniška Bistrica 
(sedež Zagorica) 

Bistričica: Bistričica, Klemenčevo, Kregarjevo, 
Okroglo, Zakal 

Črna: Kališe,  Krivčevo, Podlom,  Podstude- 
nec, Smr-ečje, Za vrh, Žaga 

Godič: Brezje, .Godič, Kržiše, Vodice 
Gozd: Gozd 
Stranje: Spodnje  Stranje, Stolnik, Zagorica, 

- Zgornje Stranje 
Županje njive: Kamniška Bistrica, Potok v Črni, Sta- 

hovica, Sveti Primož, Županje njive 

14. Komenda 
Kaplja vas: Komenda, Potok 
Klanec: Klanec, Komendska Dobrava 
Križ: Gora, Križ 
Mlaka: Gmajnica, Mlaka, Podborlt 
Moste: Moste, Žeje 
Nasovce: Breg, Nasovče 
Suhadole: Suhadole 

15. Kresnice 
Hotič (del): 
Kresnice: 
Kresniški vrh: 

Velika vtis (del): 

16. Krka 

Krka: 

Muljava: 

Podbukovje: 

Sušica (del): 
Vrhe: 

Jesenje, Vernek, Zapodje 
Kresnice,  Kresniške Poljane 
Golišče, Kresniški vrh, Mala Dolga 
noga 
Dašnik (del) 

Gmajna, Gradiček, Krška vaj, Ravni 
dol, Videm 
Bojanji vrh, Male Kompolje, Muljava, 
Velike Kompolje 
Gabrovčcc, Laze, Male Lese, Podbu- 
kovje, Velike Lese 
Sušica, Trebež 
LešSevje, Malo Vrhe, Mevce, Oslica, 
Potok, Trebnja gorica, Velike Vrhe, 
Znojile 

17. Litija 
(mestna občina) 

Hotič (del): BitiEe,  Gorenji Log, Gra'dec, Spodnji 
Hotič, Zgornji Hotič 

Jablanica: •    Breg,   Bukovica,   Gradišče,   Gradiške 
Laze, Jablaniške Laze, Jablaniški po- 
tok, Selšek, Spodnja Jablanica, Tene, 
tiše, Zgornja Jablanica 

Konj (del): Konj (del), Ponoviče, Sava, Spodnji 
Lofe, Zahrib 

Litija:    , Grbin, Litija meejto, Podsitarjevec, Št. 
Jurij, Veliki vrh   , 

Sv. Anton {del):       Sinnanski hrib 
Rovišce (del): Lese 

v 

18. Logatec 
(sedež Gorenji Logatec) 

Blekova vas: Blekova vas, Blekovske- Zibrše_ 
Brod: Brod, Cevica 
Dolenji Logatec:       Dolenji Logatec, Martinj hrib 
Gorenji Logatec: \ , Gorenja vas, Gorenji Logatec, Kalce 

) ' 
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HotedrUca: Hotedršica 
/Vow svet: Novi svet 
Ravnik: Ravnik 
Zaplana (del): Zaplana (del) 
Žibrše (del): Hotenjske Žibrše, Logaške Žibrše 

19. Lukovica 

Koreno: 
Krošnja: 
Lukovica : 

Prevoje: 
Rafolče: , 
Spodnje Koseze: 

Zlato polje: 

Koreno, Krajno brdo, Vrh 
Kompolje,  Krašnja, Trajava 
Brdo, Ceplje, Lukovica, PodpeiS, Selo, 
Spodnje Pra'preče, Zgornjo ••••••••, 
Znojile 
Imovica, Prevoje, Št. Vid, Vrba 
Dupeljne, Rafolče, Straža, Vrhovlje    . 
Bobovnik,  Gradišče, .Spodnje Koseze, 
Preserje, Prevalje, Videm 
Brezovica, Mala Lasna, Obrše, Podgo- 
ra, Preserje pri Zlatem polju, Trnovče, 
Zlato polje 

20. Medvode 

Golo brdo: 
Medvode: 
Preska: 
Senica: 
Sora: 
Spodnje Pirniče: 
Studenčice: 
Topol: 
Zbilje:    , 
Zgornje Pirniče: 
Žlebe : 

Golo brdo, SeniSica 
Medvode, Svetje 
Goričane, Preska, Rakovnik, Vale 
Ladja, Spodnja Senica, Zgornja Senica 
Dol, Sora 
Spodnje Pirniče, Vikrče, Zavrh 
Govejek, Studeneicte, Tehovec, Trnovec 
Brezovica, Topol 
Zbilje 
Zgornje Pirniče 
Žlebe 

21. Mengeš 
Dobrno: 
Loka: 
Mengeš: 

Trzin: 

Dobeno 
Loka pri Mengšu 
Mali Mengeš, Pristava, Topole,. Veliki 
Mengeš 
Trzin 

22. Moravče 
Drtija: 

Moravče: 
Peče: 

Sv. Andrej: 

Sv. Mohor: 

Sv. Trojica: 
Si). Valentin: 
Velika vas (del): 
Vrhpolje: 

Zgornje Koseze: 

nesen, Drtijà, Planjava, Spodnja 
Dobrava 
Češnjice (del), Moravče,- Rudnik 
Gora Sv. Florijana, Križate, Peče, 
Pretrž 
Hrastnik (del), Imenje, ••••••, 
Sv. Andrej 
Negastrn,iPodstran, Prikrnica, Soteska, 
Sv. 'Mohor,  Svinjo 
Dole pod Sv. Trojico, Sv. Trojica 
Sv. Valentin, Zalog pri Moravčah 
Češnjice (del), Sv. Miklavž 
Spodnja   Javoršica, Spodnji Tuštanj, 
Vrhpolje, Zgornja, Javoršica,, Zgornji 
Tuštanj 
Hrastnik (del), Zgornje Koseze 

23. Motnik 
Motnih:    w Motnik, Zajasovnik (del) 
Špitalič (del): Bela (del), Jastroblje, Reber, Spodnji 

Okrog 
Zgornji Motnik:        Bela (del), Zgornji Motnik (del) 

24. Poilpeč-Preserje 
(sedež Preserje) 

Brezovica (del):       Notranje gorice (del) 
Jezero: Jezero, Planinca 
Krmnik: Goričica, Kamnik, Prevalje 
Preserje: Dolenja Brezovica, Gorenja Brezovica., 

Podpeč, Preserje 
Rakitna: Rakitna 

25. Podtabor pri Grosupljem 

Ponova vas: Bičje, Cerovo, Mala vas, Ponova vas 
Velike Lipljene:       Male Lipljene, Medvedice, Rožnik, 

Staro apno, Velike Lipljene, Železnica 
V:no (del):* Podgorica, Podtabor pri Grosupljem 

(dosedanje  ime naselja: Št.  Jurij pri 
Grosupljem), Rogatec, Udje, Vino, 
Vrbičje    ) 

20. Polhov Gradec 
Bobna gora: Babna gora, Belica, Belo, Dolenja vas, 

Dvor, Hrastenice, Log 
Črni vrh (del): Crni  vrh, Smolnik 
Polhov Gradec:        Podreber, Polhov Gradec, Pristava, 

Srednja vas 
Selo: Selo, Setnica v 

Setnik: . Briše, Butajnova (del), Prapreče, 
Setnik 

27. Prežganje 
Sv. Anton (del):,     Dragov&ek (del), Mala Stanga, Velika 

Stanga 
Trebeljevo:, Gozd — Reka, Mali vrh, Malo Trebe- 

ljevo, Veliko Trebeljevo        ' 
Valovlje: Besnica (del), Dolgo brdo, Gabrje, 

Janče, Laze, Koške Poljane, Prežganje, 
Rafica, Ravno brdo, Tuji gmi, Vnaj- 
narje, Volavlje, Zgornja Besnica 

28. Radomlje 

Homec: 
Radomlje: 
P-iVa: 
Smarca: 
Volčji potok: 

2&. RoTte 

Medvedje brdo: 
Rovte (del): 
Vrh: 

Žibrše (del): 

Homec, Nožice, Preserje 
Hudo, Radomlje, škrjančevo 
Dolenje, Jasen, Rova, Zagorica, Žice 
Smarca 
Rudnik, Volčji potok 

Medvedje brdo 
Gradišče, Praprotno brdo, Rorte (del) 
Hleviše, Hlovni vrh, Lavrovec (del), 
Vrti Sv.- Treh kraljev 
Rovtarske Žibrše 

30. Stična 
Češnjice (del): 
Dobrava (del):, 
Draga (del): 
Gorenja vas: 

Hudo: 
Metnaj: 

Dobrava, Pristava 
Mala Dobrava 
Spodnja Draga 
Gorenja vas, Ivančna gorica (del), Malo 
Crnelo, Mleščevo, Mrzlo polje, Veliko 
Crnelo 
Hudo, Stranska vas 
Debeče, Goričica, Metnaj, Obolno, 
Psredek, Planina, Poljane 
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Radohova vas (del): Studenec 
Stična: Gabrje, Ivančna gorica (del), Mekinje, 

Stična, Vir 
Velike Pece (del):   Skrjanče 

31. Šentvid pri Stieni 

Bukovica: Bukovica, Grm, Selo pri Sv. Pavlu, 
f    Sv. Pavel, Zaboršt 

ČiMJice (del): Farški kal, Male Cešnjice, Velike 
Cešnjice, Veliki kal 

Dob: Breg, Dob, Hrastov dol, Lučarjev kal, 
Rdeči kal, Sad, Trnovica 

Podborît: Boga vas, Podboršt, .Pokojnica, Sela, 
•Škofije 

Radohova vas (del): Glogovica, Griže (del), Radohova vas, 
Vrhpolje 

"obroče: Pusti javor, Rađanja vas, Sela pri 
Sobračah, Sobrače, Vrb pri Sobračah 

5f. Vid: Griže (del), Petrušnja vas, Pristavlja 
vas, Šentvid pri Stični 

Temenica: Cagošče, Dolenja vas, Praproče, Pun- 
gert (del), Temenica, Videni 

Velike Pece (del):   Artiža vas, Male Pece, Velike Pece 

32. Škofljica 
Gradilče: Brezje, Gradišče, Smrjene, Vrh 
Laniire (del): Dole,   Glinek,  Gorenje Blato, Gumni- 

šče, Lanišče, Reber, Škofljica, Zalog 
Pijava gorica: Pijava gorica 
Vino (del): Drenili 

33. Šmarje 

Lanišče (del) : Pleše 
Lipoglav: Brezje, Mali, Lipoglav, Pance, Repče,' 

Selo pri Pancali, Veliki Lipoglav 
Mali vrh: Gajničo, Mali vrb, Razdrto, Tlake, 

Veliki vrh ' 
Sela: Huda   Polica,   Paradisèe,   Podgorica, 

1 Sela, Zgornja Slivnica 
Šmarje: Sap, Šmarje 

34. Šmartno pri Litiji 

Jezni vrh: / 

Liberga: 

Sv. Anton (del): 

Šmartno: 

Vintarjevec: 

Ježce, Jezni vrb, Mulbe, Obla gorica, 
Razbore, Vinji vrh, Višnji grm. 
Cerove.c, Dvor (del), Jelše, Liberga, 
Lupinfca, Velika Kostrevvica. 
Dragovšek (del),  Štangarske  poljane, 
Jastrebnik, Ščit 
Mala Kostrevnica, Šmartno pri Litiji, 
Ustje, Volčja jama, Završtidk 
Crni .potok, Dvor (del), Javorje, 
Lesko vec, Podroje, Vintarjevec 

35. Tuhinj 

(sedež Laze v .Tuhinju) 

Češnjice (del): 
Hribh 

Mali Rakitovec, Veliki Rakitovee 
•Cirkuse, Crai-vrh, Golice, Lipi je, Mali: 
Hrib,'Veliki Hrib 

Hruševha: • Gradišče, Hrusevka, Kostanj, Podbreg 
Praproče, Ravne 

Phajnovica: Gabrovnica, Laseno, Plajnovica 
Šmartno v Tuhinju: Buč, Sidol, Stebljevek, Šmartno v Tu- 

hinju 
Špitalič  (del): CeSnjice 
Zgornji Tuhinj:        Laze, Stara Sela, Zgornji Tuhinj 

36. Tuhinjska Srednja vas 
(sedež Srednja vas v Tuhinju) 

Loke: 

PodhruSka: 

Znojile: 

Loke v Tuhinju, Pirševo, Potok, 
Snovik, Vaseno, Velika Lasna 
Markovo, Podhruška, Srednja vas, 
Studenca 
Bela peč, Poljana, Rožično, Sela pri 
Kamniku, Sovinja peč, Trobslno, 
Znojile, Žubejevo 

37. Vače 

Kandrle (del): KandrSe 
Konj (del): Konj (del) 
Rovišče (del) : Podbukovje (del), Široka set, Vovle 
Vabe: Klenik,  Podbukovje. (del), Potok, 

• Ržišče, Slivna, Vače 
1      l 

38. Višnja gora 
(mestna občina) 

Blečji vrh (del): Blečji vrh, Kožljeveo 
Dedni dol: Dedni dol, Peščeni!; (del), Stari trg 
Dobrava (del): ••••• brdo, Sela, Velika Dobrava 
Draga (del): Podsmreka, Polje, Zgornja Draga 
Kriška vas: Kriška vas, Nova vas, Pristava, 

' Zavrtače       *                                   „ 
Leskovec: Gorenje Brezovo, Leskovec, jVrh 
T.ule: Luče 
Polica (del): Peščenih  (del), Spodnje Brezovo 
Vilnja gora: Višnja gora 
Žalna  (del): Mala Loka, Velika Loka 

39. Vodice 

Bukovicu: Bukovica, Utik 
Polje: Poljej Vojsko 
Repnje: Dobruša, Repnje 
Skarucna: Povodje, Skarucna 
Sinkov turn: Koseze, Kot, Potok, Sinkov turn 
Vesca : Golo, Selo, Vesca 

i Vodice: Vodice 

40. Vrhnika 
(mestna občina) 

Blatna Brezovica: 
<L*etkovec: 

BevkeJ Blatna Brezovica, Sinja gorica 
Petkovec 

Podlipa: Podlipa 
Rovte (del): Rovte (del: Podpesek) 
Stara Vrhnika: Stara Vrhnika • 
Št. Jošl (del): Smrečje          ' 
Velika Ligojna: Drenov grič, Lesno brdo (dei), Mala 

Ligojna, Velika Ligojna (del). 
Verd: Bistra, Mirke, Verd 
Vrhnika: Vrbnika      .                                     :! , 

] Zaplana (del): Zaplana (del) 
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Okraj Ljutomer Očeslavci: 
Radvenci: 

Očeslavci 
Radvenci 

obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine Spodnji Ivanjci: Ivanjski vrh, Spodnji Ivanjci 
In naselja: Stavesinci: Stavesinci, Stav&šmski vrh 

i. Apač« • 
6. Ivanjkovci 

Cerovec:                  Cerovec 
Apače: Apače    ' Ivanjkovci: Ivanjkovci 
Črnci: Crnci, Mabovci Lahonci: Lahonci 
Drobtinci: Drobtinci, Pogled, Stogovci Liban ja: Libanja 
Grabe: Grabe Mali Brebrovnik: Mali Brebrovnik 
KonjisČe: ' Spodnje Konjišče, Zgornje KonjiSče   - Mihalovci: Mihalovci 
Luttera: Lutverci Pavlovski vrh: Pavlovski vrh 
N asova: Janhova, Nasova Pleiivica: Jeruzalem, Plešivica 
Plitvica: Lesane, Plitvica Runeč: DobrovSSak, Runeč 
Podgorje: Podgorje Stanovno: Stanovno, Strezetina 
Segovci: Segovci Veličane: Veličane 
Vrat ja vas: Novi vrh, Vratja vas Zerovinci: Hujbar, Zerovinci 
Vrat ji vrh: Vratji vrh Žvab: 2 vab            .» 
Žepovci:^ Zepovci 
liberei: Žiberci 7. Kog 

« 
Gomila: Gomila               , 

2. Bučkovci Jastrebci: Jastrebci 

Bučkovci: Bučkovci 
Kog: 
Loca vas: 

Kog 
Lača vas 

Drakovci: Drakovci Vitan: Vitan 
Godemarci: 
Kursinci: 

Bodislavci, Godemarci 
Kursinci, Sitarovci 

Vodranti (del): Vodranci 

Moravci: Moravci & Kostanj                                                ' 
Precetinci: 
Radoslavci: 

Prjecetinci 
Radoslavci 

(sedež Sv. Tomaž pri Ormožu) 

\ Bratonečice: Bratonečice, ' Sejanci 
3. Cezanjevci Ključarovci pri Or- 

Branoslavci: 
Cezanjevci: 
Dem jak: 
KamenŠčak (del): 

Branoslavci, Vidanovci, 
Cezanjevci 
Desnjak 
Zgornji Kamenščak 

Vogričevci možu' (del) : 
Koračiće: 
Mala vas: 
Pršetinci: 
Rakovci : 

Ključarovci (del) 
Hranjigovci, Koračiće 
Gradišče, Mala vas 
Pršetinci 
Rakovci                                    ,         \ 

Mekotnjak: 
Stara cesta : 

Mekotnjak 
Stara cesta Ruçmanci: 

Savci: 
Rucmanci 
Savci 

4. Gornja Radgona 
Senik: 
Sv. Tomaž: 

Senik 
Sv. Tomaž pri Ormožu, zagorje 

(mestna občina) Tjrnovci: MezgoVcL Senčak, Trnovci 
Čresnjevci : Crešnjevci, Gornja Radgona (del) 
Gornja Radgona: Gornja Radgona (del), Podgrad 9. Križevci pri Ljutomeru 
Hercegovfčak: Hercegovšćak Berkovci (del): Berkovski Prelogi 
Lastomerci: Lastomerci      « Boreči: Boreči 
Lomanose: Lomanože "' Bučečovci: Bučecovci 
Mele: tlele lljasevci: lljasevci 
Orehovci (del) t Orehovci Ključarovci pri Lju . 
Orehovski vrh: Orehovski vrh tomeru: Grabe,  Ključarovci pri Ljutomeru 
Plitvički vrh: Plitvički vrh' Križevci: Križevci pri Ljutomeru 
Police: Aženski vrh, Norički i rrh, Police Logarovci: KokoriČI, Logarovci 
Spodnji Gris: Gornja Radgona (del) Lukavci: Lukavci 
Spodnja Ščavnica: Plitvički vrh, Spodnja Ščavnica, Murski vrh'Zasad _ 

Žagaj ski vrh * (del):       1 Zasadi 
Zbigovci : Zbigovci Stara Nova vas: 

Vučja vas: 
Stara Nova. vas 
Vučja vas 

5. Ivanjci 
(sedež Spodnji Ivanjci) ; 10. Ljutomer 

Gornji Ivanjci: Gornji Iv*njci (mestna občina) 
Grabonoš: GraiboaoS Babinci:          ' Babinci 
Ivanjsevci: IvanjSevci, Ivanjševski vrh. RodmoŠci Cven: Cven 
Kunova: Funova ^ 1 Grezovsčak: Cuber, Grezovïcak, Zejezne dveri 
Negava: Lokavei, Neg-ova Kamensčak (del): Spodnji Kamenïcak 



St. 11 — 19. IV. 1952 URADNI LIST Stran 61 

Krap je ; 
Ljutomer: 
Mota: 
Noršinci: 
Nunska graba: 
Presika: 
Pristava: 

lomerje: 
Rinčetova graba: 
Slamnjak: 
Str oc ja vas: 

Krapje 
Ljutomer 
Mota 
Noršinci 
Nunska graba 
Presika 
Pristava 
Radomerje, Radomerščak 
Rinćetova graba 
Podgradje, Slamnjak 
Stročja vas 

11. Radenci 

Boračeva: 
Hrastje-Mota: 
Hrašenski • Rački 

vrh: 
Kapehki vrh: 

Murski vrh-Zasadi 
(del):' 

MurSčak: 
Norički vrh: 
Orehova (del): 
Petanjci (del): 
Radenci: 

Rihlarovci: 

Sratovci: 

Boračeva 
Hrastje, Mota 

Hrašenskj vrh, Rački vrh 
Kapelski vrh, Spodnji Kocjan, Zgornji 
Kocjan 

Murski vrh, Murščak 
Hrašenski vrh, Rački vrh 
Janžov vrh 
Ptujska cesta, Zabjak 
Petanj ci (del) 
KobilšČak, Melanjski vrli, Radenci 
Radenski vrh, Zrnova 
Paričjak, Rihtarovci, Turjanci, 
Turjanski vrh 
Sratovci 

12. Razkrižje 
Gibina: 
Globoka: 
Razkrižje: 
Šajarsko: 
Vescica: 

Gibina 
Globoka,  Kopriva, Le$kovčec, Sprinc 
Razkrižje 
Safarsko 
Vescica 

13. Veržej 

Buncani: 
Grlava: 
Krišlanci: 
Verze j: 

Bunčani 
Banovci, Grlava 
Krištanci, Salioci 
Veržej 

14. Viđem'ob Stavnici 

Berkovci (del): BenkoVci 
Blaguš: Blaguš, Brezje, Cakova 
Bolehnečici: Bolehnečici 
Dragotinci: Dragotinci, Kocjan 
Gahišak: Gaberc, Galušak, Kutinci, Rinkovci- 
Jamna: Biser jane, Jamna, Videm 
Kokolajnščak: Grabšinci, Kokolajnščak, Mali Morav- 

ščak 
Kraljeva: Kocki vrh, Kraljevci 
Okoslavci: Okoslavci 
Rožički vrh: Rožički vrh 
Selišči: • Kupetinci, SeJisCi 
Slaptinci: Slaptinci, Zihlava 
Sov jak: Sovjak 
Stanetinci: Stanetinci 
Terbegovci: Stara gora, Terbegovci 

15. 

Hermanci: 
Ilovci: 
Kajžar: 
Sv. Miklavž: 

Veliki Brebrovnik: 
Vinski vrh: 
Vttzmetinci: 
Zasavci: 

Vinski vrhovi 
(sedež Miklavž pri Ormožu) 

Herman ci 
Ilovci 
Kajžar 
Miklavž pri Ormožu (dosedanje ime na- 
selja Sv. Miklavž pri Ormožu) 
Veliki Brebrovnik 
Krčevina (del),  Vinski  vrh 
Vuzmetinci 
Krčevina (del), Zasavci 

Okraj Maribor okolica 
•obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 

in nasrlja: 

1. Brezno-Podvelka 
(sedež Podvelka) 

P-ezni vrh: Brezni vrh 
Brezno: Brezno, Javnik (del) 
Janževski vrh (del) : Janževski vrh (del) 
Kozji vrh: Kozji vrh 
Le/ien (del): Lehen ha Pohorju (del) 
Radelca: Radelca 
Rdeči breg (del):     Rdeči breg (del), Podvelka 
Remšnik: Remšnik 
Vas: Vaa 
Zgornja Kapla (del) : Zgornja Kapla'(đel) 

2. Cerkvenjak 
Andrenci: Andrenci (del), Peščeni vrh 
Brengova: Brengova, Cenkova, Vanetina 
Cerkvenjak: Cerkvenjak, Kadrenci, Stanetinci 
Cogetinci: Cogetinci, Grabonoški vrh, Ivanjski 

vrh, Komarnica 
Čagona: Čagona 
Smolinci: Smolinci (del) 
Župetinci: Zupetinci (del) 

3. Diranja 
" (sedež Benedikt v Slovenskih goricah) 

Drvanja: 
Ihova: 
Spodnja Ročica: 
Sv. Benedikt: 

Sv.Trije kralji: 

Trotkova: 

BaČkova, Drvanja 
Ihova 
Spodnja Ročica 
Benedikt v Slov. goricah (dosedanje 
ime naseja: Svi Benedikt v Slov. go- 
ricah), Obrat, Zenjak 
Negovski vrh, Sv. Trije kralji v SloV. 
goricah, Stajngrova, Trstenik 
Ločki vrh, Stara goTa, Trotkova 

4. Duplek 
(sedež Spodnji Duplek) 

Ciglence: 
Spodnja Korena 

(del): 
Spodnji Duplek: 
Sv. Martin pri Vw 

bergd: 
Zavrska vas: 
Zgornji Duplek: 

Ciglence 

Spodnja Korena (del) 
Spodnji Duplek. 

Sv. Martin pri Vurbergu 
Zgornji Duplek (del) 
Zgornji Duplek (del) 
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5. Fram 

From: 
J esenca: 
Kopivnik: 
Loka: 
Morje: 
Planica: 
Ranče: 
Slivniško Pohorje 

(del): 

Fram 
Ješenca, Požeg 
Kopivnik 
Loka 
Morje 
Planica 
Ranče 

Slivniško Pohorje (del) 

6. Gradišče v Slov. goricah 
Gočova: 
Osek: 
Spodnja Senarska: 
Spodnje Verjane: 
Spodnji Porčič (del) 
Sv. Trojica: 

Zgornja Senarska: 
Zgornje Verjane: 
Zgornji Porčič: 

Gočova 
Osek 
Spodnja Senarska 
Spodnje Verjane 
Spodnji Porčič (del) 
Gradišče (dosedanje ime naselja: Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah) 
Zgornja Senarska 
Zgornje Verjane 
Zgornji PoTčič 

7. Hoče 
(sedež Spodnje Hoče) 

Bohova (del): 
Čreta: 
Hočko Pohorje: 
Pivola: 
Polana: 
Radizel: 
Rogom: 
Skoke (del): 
Slivnica: 
Slivniško Pohorje 

(del): 
Spodnje Hoče: 
Sv. Miklavž: 
Zgornje Hoče: 

8. 

Bohova 
Creta 
Hočko Pohorje 
Pivola 
Polana 
Radizel 
Rogoza 
Dobrovce (del), Skoke 
Slivnica pri Mariboru 

Slivniško Pohorje (del) 
Spodnje Hoče 
Sv. Miklavž 
Zgornje Hoče 

Jakobski dol 
(sedež Spodnje Hlapje) 

Flekusek, Slatinek (del) 
Kušernik (del) 
Počenik 
Ročica 
Mali dol (del), Spodnje Hlapje 
Spodnji Jakobski dol 
Mali dol (del), Zgornje Hlapje 

ZgornjiJakobskidol: Drankovec, Slatinek (del), Zgornji 
Jakobski dol 

Flekusek: 
Kušernik (del): 
Počenik: 
Ročica: 
Spodnje Hlapje: 
Spodnji Jakobski dol 
Zgornje Hlapje 

Jarenina 
(sedež Jareninski dol) 

/, 

Gačnik: 
Jareninski dol: 
Jareninski vrh: 
Polička vas: 
Polički vrh: 
Vajgen: 
Vukovski dol: 
Vukovski vrh: 

GaČnik 
Jareninski dol 
Jareninski vrh 
Polička vaa 
Polički vrh 
Vajgen 
Vukovski dol 
Vukovski vrh 

10. Jurovski dol 
Jurovski dol (del) : 
Maina: 
Pariinje (del): 
Spodnji Gasteraj: 
Srednji Gasteraj: 
V arda (del): 
Zgornji Gasteraj: 
Žitence: 

Jurovski dol (del) 
Malha 
Partinje (del) 
Spodnji Gasteraj 
Srednji Gasteraj 
Varda (del) 
Zgornji Gasteraj 
Zitence 

O 

11. Korena 
(sedež Zgornja Korena) 

Jablance: Jablance 
Spodnja Korena 

(del): 
Vinička vas: 
Zgornja Korena: 
Zimica: 
Žikarci (del): 

Spodnja Korena (del) 
Vinička vas 
Zgornja Korena 
Zimica 
Žikarci 

12. Lenart v Slov. goricah 
Jurovski dol (del) : Jurovski dol (del) 
Partinje (del): Partinje (del) 
Radehova: Radehova 
Spodnji Porčič (del): Spodnji Porčič (del) 
Spodnji Žerjavci:      Spodnji Zerjavci 
Sv. Lenart v Slov. go- Lenart v Slov. goricah (dosedanje ime 

ricah: 
•Setarova: 
Varda (del): 
Zamarkova: 
Zgornji Žerjavci: 

naselja: Sv. Lenart v Slov. goricah) 
Setarova 
Varda (del) 
Lormanje, Zamarkova 
Zgornji Zerjavci 

13. Lovrenc na Pohorju 
Cinžat 
Kumen 
Puščava, Rdeči breg (del) 
Recenjak 
Ruta 

Činzat: 
Kumen: 
Rdeči breg (del): 
Recenjak: 
Ruta: 
Sv. Lovrenc na Po 

horju: Lovrenc  na  Pohorju  (dosedanje  ime 
naselja: Sv. Lovrenc na Pohorju) 

14. Malecnik 

Celestrina: 
Hrenca: 
Malecnik: 
M et ava: 
Nebova: 
Trčova: 
Vodole: > 

Celestrina 
Hrenca 
Malecnik 
Meta va 
Nebova 
Trčova 
Vođole 

15. Oplotnica 
Božje: 
Brezje: 
Koritno: 
Kot: 

Okoška vas: 
Oplotnica: 

Zlogona gora: 

Zgornje Grmovje: 

Božje 
Brezje, Kovaški vrh, Zlakova 
Koritno 
Kebelj, Kot, Modric, Nadgrad, 
Podgrad 
Okoška gora, Okoška vas 
Čadram, Gorica, Lačna gora, Malahor- 
na, Markečica,, Oplotnica 
Straža, Ugovec, Zlogona gora, 
Zlogona vas 
Dobrava, Dobriška vas, Pobrež-, Priho- 

. va, Razkovec, Zgornje Grulovje 
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16. Ožbalt ob Dravi 
Gradišče: 
Javnik: 
Spodnja Kapla: 
Sv. Ozbalt: 

Vurmat (del): 

Gradišče 
Javnik (del) 
Spodnja Kapla 
Ožbalt (dosedanje ime naselja: Sv. 
Ožbalt) 
Vurmat (del) 

Zgornja Kapla. (del): Zgornja Kapla (del) 

Hranje: 
Laznica: 
Limbuš (del): 
Pekre (del): 
Vrhov dol (del): 

17. Pekre — Limbuš 
(sedež Limbuš) 

Hrastje 
Lažni ca 
Limbuš 
Pekre 
Vrhov dol (del) 

18. Pesnica 
(sedež Ranca) 

Dolnja Počehova:     Dolnja Počehova 
Jelenco : 
Pesniški dvor: 
Ranca: 
Spodnje Dobrenje: 

Jelenče 
Pesniški dvor 
Ranca 
Spodnje Dobrenje 

19. Poljžane 
Brezje: Brezje, Križeča vas,.Spodnje Poljčane 
Homica: Dolgi vrh (del), Hošnica, Zgornja 

Brežnica 
Hrastovec: Hrastovec, Krasna 
Laporje: Laporje 
Lušečka vas: Lušečka vas 
Modraže: Globoko, Modraže, Novake 
Pekel: ^            Maharska vas, Pekel, Spodnja Brežnica 
Poljčane: , Ljubično, Lovnik, Poljčane 
Stanovsko: Čadramska vas, Stanovsko 
Studenke: Podboč, Studenice 
Vrhole: Drumlažno, Jelšovec, Kočno, Vrhole 
Žabljek: Dolgi vrh (del), Levic, Razgor, 2abljek 

20. Pragersko 

Gorica (del): 
Spodnja Pohkava 

(M): 
StraSgonjci: 
Vrhloga (del): 

Spodnja Gorica, Zgornja Gorica 
Pragersko (del), Spodnja Polskava 
(del) 
Pragersko (dol), Stražgonjci 
Stari los 

21. Raže 
Gorka (del): Brunšvik (del) 

Hotinja vas 
Orehova vis 
Breiula, Brunšvik (del), Podova 
Brunšvik (del) 
Rače 
Dobrovce (del) 

Hotinja vas: 
Orehova vas 
Podova: 
Prepolje (del): 
Rače: 
Skoke (del): 
3v. Marjeta na Drav- 

skem polju (del): Brunšvik (del) 

22. Ribnica na Pohorju 
Hudi kot Hudi kot, Josipdol 
Janževski vrh (del): Janževski vTh (del) 
Lehen (del): Lehen na Pohorju (del) 
Orlica (del): Orlica (del) 
Ribnica na Pohorju: Ribnici na Pohorju 

23. Ruše 
Bistrica pri LimbuŠu: Bistrica pri Lirobušu 
Bistrica pri Rušah:   Bezena (del), Bistrica pri Rušah 
Lobnica: Lobnica (del), Ix?g 
** ""* Bezena (del), Lobnica (del), Ruše 

Smolnik 

Lobnica 
Rue: 
Smolnik: 
Vrhov dol (del) 

Smolnik 
Vrhov dol (del) 

24. Selnica ob Dravi 
(sedež Spodnja Selnica) 

Gerečja vas: 
Jcnieva gora: 
Spodnja Selnica: 
Spodnji Boč: 
Veliki Boč: 
Vurmat (del): 
Zgornja Selnica: 
Zgornji Boč: 

Crešnjevec 
Janževa gora 
Spodnja Selnica 
Spodnji Boč 
Veliki ••• 
Vurmat (del) 
Zgornja Selnica 
Zgornji Boč 

25. Slovenska Bistrica 
(mestna občina) 

Cigonca: 
Crešnjevec: 
Gladomes: 
Jurišna vas: 
Kovača vas: 
Malo Tin je: 
Osel j (del): 
Pretrež: 
Ritoznoj: 
Slovenska Bistrica: 
Spodnja Ložnica: 
Spodnja Nova vas: 
Šentovec: 
Tinjska gora: 
Visole: 
Vrhloga (del): 
Vrhole: 

Zgornja Bistrica: 
Zgornja Ložnica: 

Cigonca, Videz 
Crešnjevec, Leskovec, Lokanja vas 
Gladomes 
Jurišna vas 
Kovača vas 
Malo Tinje, Sodrež 
Zgornja Nova vas (dol) 
Tarovec, Pretrež 
Ritoznoj 
Slovenska Bistrica 
Spodnja Ložnica. 
Spodnja Nova va.s 
Devina, Klopce, Sontovec -.   • 
Tinjska' gora,- Veliko Tinje 
Visole •'• 
Brecje, Trnovec, Vrhloga 
Korplje, Preloge, Prepuže 
Sevec, Vinarje, Vrhole 
Zgornja Bistrica 
Kostanjevec, Zgcraja Lcfalca 

26. Srednje 
(sedež Bresternica) 

Bresternica (del):     Bresternica (del) 
Jelovec 
Spodnji Slemen: 
Srednje: 
Sv. Križ: 
Sober: 
Zgornje Sleme: 

JeJovec 
Spodnji Slemen 
STednje 
Sv. Križ 
$ober 
Zgornje Sleme 

27. Šentilj T Slov. goricah 

C«ršak: 
Cirknica: 
Kaniža: 
Kresnica: 
Selnica ob Muri: 
Srebotje: 
Št. IIj v Slov. go- 

ricah: 
Štrihovec: 
Zgornje Dobrenje: 

Ceršak 
Ch-knica   • '  . 
Kaniža 
Kresnica, Stara gora 
Selnica ob Muri 
Srobotje 
Šentilj v Slov,;goricah (dosedanje ime 
naselja Št. Ilj v Slov. goricah) 
Štrihovec 
Zgornje Dobrenje 
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28. šmarjeta ob Pesnici 
(sedež Pernica) 

' Dragučova: 
Grušova: 
Kusernik (del): 
Ložane: 
Močna: ' 
^Partinje (del): 
Pernica: 
Ruperče: 
Vosek: 
Vukovje: 

Dragučova 
Grušova 
Kusernik (del) 
Ložane 
••••• 
Partinje (del) 
Pernica 
Ruperče 
Vosek (del) 
Vosek (del), Vukovje 

29. Šmartno na Pohorju 

Bojtina: 
Frajhajm: 
KaUe (del); 
Ošelj (del): 
Planina: 
Prebukovje: 

Rep: 
Smrecno: 
Sv. Vrh: 
Šmartno na Pohorju, 

Bojtina 
Frajhajm 
Kalše (del) 
Ošelj, Zgornja Nova vas (del) 
Planina 
Spodnje  Prebukovje,  Zgornje Prebu- 
kovje 
Rep 
Smrecno 
Sv. Urn 
Šmartno na Pohorju 

30. Velka 
(sedež Zgornja Velka) 

Dražen vrh: Dražen vrh 
PloderSnica: Jurjevski dol, PloderSnica, Zgornje 

GradiSže 
Sladki vrh: Sladki vrh, Svečane, Vranji vrh 
Spodnja Velka Spodnja Velka 
Šomat: Somat 
Trate: Trate 
Zgornja Velka: Zgornja Velka 

31. Voličina 
(sedež Spodnja Voličina) 

Črmljenšak:, 
Nadbišec: 
JRogoznica: 
Selce: 
Spodnja Voličina: 
Straže:* 
Zavrh: 
Zgornja Voličina: 
Žikarci (del): 

Crmljenšak 
Nadböec 
Rogoznica 
Selce 
Spodnja Volißina 
Straže 
Gradenšak, Zavrh 
Zgornja Voličina 
Dolge njive 

32. Zgornja Kungota 
Ciringa: / 

Gradiška: 
Grusena: 
Jedlovnik: 
Jurski vrh: 
Kozjak: 
Mali Rošpoh: 
Morski jarek: 
Pesnica: 
Plač: 

Ciringa 
Gradiška 
Grušena 
Jedlovnik 
Juiekî vrh 
Kozjak 
RoSpoh (del) 
RoSpoh (del) 
Pesnica 
Pia« 

Plintovec: 
Podigrac: 
Slatina: 
Slatinski dol: 
Spodnje V rtiče: 
Svečina: 
Špičnik: 
Vršnik: 
Zgornja Kungota: 
Zgornje V rtiče: 

Plintovec 
Podigrac 
Slatina 
Slatinski dol 
Spodnje Vrtiče 
Svečina 
Spičnik 
Vršnik 
Zgornja Kungota 

. Zgornje Vrtiče 

33. jZgornja Polskava 

Bukovec: 
Gabernik: 
Kalle (del): 
OgljenŠak: 
Pokoše: 
Spodnja Polskava 

(del): 
Zgornja Polskava: 

Bukovec 
Gabernik 
Kalše (del) 
Kočno, Ogljenšak 
Pokoše 

Frajštajn, Spodnja Polskava (del) 
Sele, Zgornja Polskava 

34. Zgornja Ščavnica 

Kremberk: 
Krivi vrh: 
Ledineki 
Lokavec: 
Rožengrunt: 
Zgornja Ročica: 
Zgornja Ščavnica: 
Žice: 

Kremberk 
Sv. Ana v Slov. goricah 
Ledinek 
Lokavec 
Rožengrunt 
Froleh, Krivi vrh, Zgornja Ročica 
Bačkova, Zgornja Ščavnica 
Žice 

Okraj Murska Sabota 

obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 
in naselja: 

1. Beltinci 

Beltinci: 
Bratonci: 
Dokleiovje: 
Gančani: 
Ižakovci: 
Lipa: 
Lipovci: 
Melinci: 

Beltinci 
Bratonci 
Dokleïbvje 
Gančani 
Ižakovci 
Lipa 
Lipovci • 
Melinci 

2. Bođonci 

Bodonci: 
Novi Bemovci: 
Puževci: 
Stari Beznovci: 
Strukovci: 
Vadarci: 
Zenkovci: 

Bodonci 
Besnovci (del) 
Puževci 
Beznovci (del) 
Strukovci 
Vadarci 
Zenkovci 

3. Bogojina 
Bogojina: 
Bukovnica: 
Filovci: 
Jvanci: 

Bogojina 
Bukovnica 
Filovci 
Ivanoi 
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4. Cankova 

Cankova: Cankova 
Domajinci: Domajinci 
Gerlinci: Gerlinci 
Gornji Črnci: Gornji Črnci 
Korovà: Korovci 
••••: Krašči 
Ropoèa: Ropoča 
Skakovei: Skakovci 
Topolovci: Topolovci 

5. Črenš ovci 

Črensovci: . Črensovci 
Dolnja Bistrica: Dolnja Bistrica 
Gornja Bistrica: Gornja Bistrica 
Odranci: Odranci 
Srednja Bistrica: Srednja Bistrica 
Trnje: Trnje 
Žižki: Žižki 

6. Dubrovnik 
Dubrovnik: Dubrovnik 
GentérovcU Genterovci 
Kamovci: Kamovci 
Kobilje: Kobilje 
Radmošaiici: Radmožanci 
Strehovci: Strehovci 
Žilkovci: Žitkovci 

7. Gaberje 

Brezovec (del):* Brezovec (del)* 
Gaberje: Gaberje 
Gornji Lakos: Gornji Lakoš 
Hotiza : Hotiza 
Kapca: Kapca 
Kot: ,Kot 

8. Gornj i Petrovci' 
Adrijanci: Adrijanci 
Boreča: Boreča       , 
Gornji Petrova: Gornji Petrovci 
Luceva : Lucova 
M ar tin je: Martin j e 
Neradnovci: Naradnovci 
Peškovci: Pé&kovcj 
Stanjevći: Stanjevci 
Šulinci: Šulinci 
Ženavlje: 2enavl/e 

9. Grad 
Dolnji Slaveči: Dolnji Slaveči 
Gornja Lendava: 1 Grad (dosedanje 

0 Lendava) 
Kovačevci: Kovačevci 
Kruplivnik:    ' Kruplivnik 
Mòtoviki: Motovele: 
Radovci: Rađovci 
• idonei: Vidonci 

10. Križevci v Prekmurju 
Domanjševci: Domanjševci 
Ivanova: Ivanovci 
Kančevci: KančeVci ' 
Košarovci: KoSarovci 

Križevci: 
Kukeč: 
Lončarova: 
Panovci: 

11. Kuzma 
Dolič:/ 
Gornji Slaveči: 
Kuzma: 
Matjaievci: 
Trdkova: 

Križevci 
Kukeč 
Lončarovci 
Panovci 

Dolio 
Gornji Slaveči 
Kuzma, 
Matjaševci 
Trđkova 

12. Lendava 
(mestna občina) 

Banata: •   Banuta 
Čentiba; Centiba 
Dolga vas: Dolga vas, Dolgovažke gorice 
Dolina: Dolina 
Dolnja Lendava:       Dolnja Lendava, Lendavske gorice, 

Trimlini 
Dolnji Lake's: Dolnji Lakoš 
Most je: Mostje 
Petilovci: Benica, PetiŠovci 
Pince: Pince, Pince Marof 

13. Mačkovci 
Dankovci: 
Kuštanovci: 
Mačkovci: 
Mosčanci: 
Olovci: 
Pečar ovci: 
Poznanovci: 
Prosečka vas: 

Dankovci 
Kuštanovci 
Mačkovci 
Mosčanci 
Otovci 
-Pečarovci 
Poznanovci 
Prosečka vas 

14. Marranci 
Andrejci: 
Kr nei: 
Lukačeva: 
Marijana: 
Mlajtinci: 
Morava: 
Nemčavci: 
Noršinci: 
Sébeborci: 
Tesanovci: 
Vučja gomila: 

Andrejci 
Krnci 
Lukačevci 
Martjanci 
Mlajtinci 
Moravci 
Nemčavci 
Noršinci 
SebeWci 
TeSanavci 
Vučja gomila 

15. Murska Sobota 
(mestna občina) 

Bakóvci: 
Černelavci:   \ 
Krog: 
Murska Sobota: 
Rakičan: 
Vescica: 

•6. 

Bakovci 
Černelavci 
Krog 
Murska Sobota 
Rakičan 
Vescica 

Polana 
(sedež Velika Polana) 

Brezovica: Brezovica 
Mala Polana: Mala Polana 
Velika Polona: Velika Polana 
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17. Prošenj akovci 
Berkovci: Berkovci 
Čikečka vas: Cikečka vas 
Fokovci: Fpkovci 
Ivanjìevci: Ivanjševci 
Motvarjevci: Motvarjevci 
Pordašinci: Pordašinci 
Prosenjaliovci : Prosenjakovci 
Ratkovci: Ratkovci 
Selo: Selo 
Središče: Središče 

18. PucoE ci 
Bokrači: ••••••• 
Brezova: Brezovci 
Dolina: Dolina 
Gorica: Gorica 
Lemerje: Lemerje 
Markišavci: Markišavci 
Polana: Polana 
Predanovci: Pređanovci 
Puconci: Puconci 
Salamoici: Šalamencf 
V anela: Vaneča 

19. RogašoTci 
FikŠinci: Fiklinci 
Kramarova: Krarnarovci 
Nuskova: Nuskova 
Ocinje: Ocinje 
Pertoča: Pertoča 
Rogašovci: Rogašovci 
Serdica: Serdica 
Solina: Sotina 
Sv. Jurij: Sv. Jurij 
Večeslavci: Večeslavci 

. 20. ŠaloTci 
Budinci: Budinci 
Čepinci: Čepinci 
Hodoš: Hodoš 
Krplivnik: Krplivnik 
Mali Dolenci: Dolenci (del) 
Markova: Markovci 
Šahvci: Salovci 
Veliki Dolenci: Dolenci (del) 

21. Tišin a 
Borejci: Borejci 
Gederovci: Gederovci 
Gradišče: Gradišče 
Krajna: •••••• 
Kupšinci: Kupšinci 
Murski Črnci: Murski Črnci 
Murski Petrovci: Murski Petrovci 
Petanjci (del): Petanjci (del)   • 
Rankovci: Rankovci 
Satahovci: Satahovci 
Sodišinci: Sodišinci 
Tišina: Tišina 
Trppovci: Tropovci 
V anca vas: Vanča vas 

'22. Turnišče 
Gomilica :   ' Gomilica 
Ts'edelica: Nedelica 
Renkoi'ci: Renkorci 
Tumišče: Turnišče 

Okraj Novo mesto 
obsega tele mestne občine, občine, katastrske 

občine in naselja: 
L Brusnice 

Brusnice: Brezje, Dolenji Suhadol, Gumberk, 
Leskovec (del), Male Brusnice, Ratež, 
Velike Brusnice, Zerjavin 

Gabrje: Gabrje, Gorenji Suhađol, Jugorje 
Hruška (del):        Pangrč grai (del: Višnje) 

2. Dobrnič 
Dobrnič: 

Knežja vas (del): 

Artmanja vas, Dobrava, Dobrnič, Go- 
renja vas, Lokve, Podlisec, Preska, 
Reva, Stranje. Vavpča vas, Zagorica 
Dolenjo Kamenje, Dolenje Selce, Go- 
renje Kamenje, Gorenje Selce (del), 
Knežja vas, Kozjak, Krušni VTh, Lisec, 
Luža, Občine, Rožtempelj, Železno 

Korita: Dolenji vrh, Gorenji vTh, Korita, Rdeči 
kal, Svetinja, Šahovec, Šmaver, Vrbo- 
vec 

3. Dolenjske Toplice 
Dobindol: Dobindol, Dolenje Sušice, Drganja sela 

(del), Gorenje Sušice, Hrib, Uršna sela, 
Verdun 

Gorenje Polje: Dolenje Polje, Drenje, Gabrje, Gorenje 
Polje, Soteska 

Pochtenice: Delečji   vrh,   Podstenice.   Pogorelec, 
i Rog 

Podturn: Cerovec, Dolenji Bušinec, Gorenji Bu- 
šinec, Loška vas, Meniška vas, Obrh, 
Podhosta, Podturn, Sela, SelisČe, Su- 
hor. Veliki Rigelj 

Poljane: Mali Rigelj, Občice. Poljane, Rampona 
Stara žaga: Blaževica, Divji potok. Laze, Nova go- 

ra, Pajkež, Pleš, Seč, Srêbotnik, Stara 
žaga, Travni dol • 

Toplice: D"lenje Gradišf-r. Gorenje Gradišče,. 
Toplice 

Vinja vas (del) :      Rado' * (del) 

4. Dvor 
Ajdovec: 

Brezova reber: 
Dvor: 

Stavca vas: 

Boršt, Dolnji Ajdovec. Gornji Ajdovec, 
Mali Lipovec, Morava, Podlipa, Srednji 
Lipovec, Veliki Lipovec 
Brezova reber. Piano, Sela pri Ajdovcu 
Brod,  Dolnji  Kot, Dvor, Gornji Kot, 
Mačknvec, Mačkov hrib, Sa dinja vas, 
Skopice. Trebča vas, Vinkov vrh 
Cegelnira, Jama, Lašče, Podgozd; 
Stavca vas 

5. Gotna vas 
Cerovec: 

Golna vas (del): 

Hrušica (del): 
Lakovnice: 

Potov vrh: 
Smolenja vas: 

Dolž, Iglenikj M'ali Cerovec, Pulce 
(Veliki Cerovec, Vrhe pri Dolžu 
Gotna  vas (del), Jedinščica, Regerča 
vas 
Hrušica, Patigrč grm (del) 
Dolenje Lakovnice, Gorenje Lakovnice, 
Jurna vas, Koroška vas (del), Padež 
Mali Slatnik, Potov vrh, Veliki Slatnik 
Dolenja vas, Krka, Mala Cikava,. SelA 
prj Ratežu, Smolenja vas, Velika Ci- 
kava, 2ihovo:seló • •    v <-- '" 
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Stopile: 
Stranska vas: 

Šmihel pri Novem 
mestu (del): 

Težka voda; 

Veliki Podljuben: 

Vin ja vas (del): 

Zajčji vrh: 

Crmošnjice, Stopiče, St. Jošt, Verdun 
Birčna vas, Rajnovšče, Rakovnik, 
Stranska vas ' 

Brod, Šmihel pri Novem mestu (del) 
Dolnja Težka voda, Gornja .Težka vo- 
da, Koroška vas (del), Plemberg 
Boričevo, Gorenje Mraševo, Jama, Mali 
Podljuben, Malo Škrjanče, Petanje, 
Srebrniče, Velike Škrjanče, Veliki 
Podljuben, Vrli pri Ljubnu       ; 
Konec, Mihovec, Podgrad, Pris\ava, 
Radoha (del), Vinja vas 
Brezovica, Hrib "pri Oreliku, Mali Ore- 
hek, Sela pri Zajčjem vrhu, Veliki 
Orehek, Zajčji vrh 

6. Hinje 

Hin je: 
Sela pri Hinjah: 
Žvirče: 

Hinje, Hrib pri Hinjah, Latina, Pleš 
Lopata, Sela pri Hinjah, Visejec, Vrh 
Prévoie, Ratje, Zvirče    , 

7. Mirna 

Brezovica: 

Mirna: 

I 

Ostroznik (del): 
Selo-Mirna (del): 

Staro Zabukovje 
. •): 
Tihaboj (del): 

Brezovica, Gomila, Gorenja vas, Sev- 
nica, Škrjanče, Zagorica 
Mirna, Praprotnica, Stan, Sv. Helena, 
Trbinc, Volčje njive, Zabrdje 
Glinek 
Migolica, Migolska gora, Sejenice, Selo, 
Selska gora 

Debenec, Stara gora 
Cirnik, Ravne (del: Spodnje Ravné)' 

8. Mirna peć 
Globodol: Dolpiijr Globodol, Gorenji Globodol, 

.Inrdankal, Srednji  Globodol 
Gnlobinjek: ' Biska vas (del), Dolenji Podboršt, Do- 

lenje Vrhovo, Golobinjek, Goriška vas, 
Gorenje Vrhovo, Gorenji Podboršt, Grč 
vrh, Ivanja vas (del) Vrhpeč 

Hmcljčič: Čemše, Dolenja vas, Hmeljčič, Hrastje, 
Poljane, Št. .Jurij 

Mirna peč: Biška  vas (del), Cešence, Ivanja  vas 
(del), Jablan, Jelše, Malenska vas, Ma- 
li vrh, Mirna peč    , 

Zagorica: Dobje, Dolenje Kamenje, Dolenje 
Karteljevo,* Globočdol, Gorenje Kame- 
nje,, Gorenje Karteljevo, Hmeljnik, 
Mali Kal,,.Orkljevec, Selo pri Zagorici,, 
Veliki Kal, zagorica. 

9. Mokronog       i 
Bistrica (del]: Bistrica (del), Hrastovica, Most 
••••• (del): Dolenje Laknice, Gorenje Laknice, 

Srednje Laknice, Sv. Vrh 
Mokronog: ' Martinja vas, Mokronog 
Ostrožnik (del):       Gorenja vas, Križni vrh, Log, (Mrož- 

nik, Pugled, Ribjek, Slepšek, Sv. Križ 
Tržišče (del): Bruna vaš- 

10. Novo mesto 
(mestna občina) 

Bršljin (del): Bršljin, Cegelnica, Mala Bučna vas 
Goina vas (del):   v Gotna vas (del), Žabja vas (del) 
Kandija: Novo mesto (del) 
Novo mesto: Novo mesto (del) 
Ragovo: Ragovo, Žabja vas (del) 
Šmihel pri Novem 

mestu (del) : Irca vas, Šmihel pri Novem mestu (del) 

11. Prečna 
Bršljin (del): Groblje, Ločna, Muhaber, Velika Bučna 

Daljni vrh: 
vas 
Borst, Daljni vrh, Dolenje Kamence, 
Gorenje Kamence, Hudo, Potočna vas' 

Gorenja Straža (del) : Cešča vas, Zalog 
Prečna (del): Kuzarjev kal, Podgora, Prečna, Suhor 

12. Rakovnik 
(sedež Šentrupert) ' ' 

Bistrica (del): 

Cirnik: 

Goveji dol (del): 
Nemo Zabukovje: 
Straža: 

Št. Lovrenc (del): 
Št. Rupert: 

Bistrica (del), Brinje, Dolenje Jesenice, 
Gorenje Jesenice, Prelesje, Rakovnik 
Kostanjevica, Mali Cirnik, Rožemberk," 
Svinjsko, Veliki Cirnik 
Stražberk 
Zabukovjo 
Okrog, Ravnik, Slovenska vas, Straža, 
Trstenik, Zaloka 
Ravne (del) 
Draga, Hom, Hrastno, Kaninje, Sent-' 
rupert, Škrljevo, Vrh 

13. Straža 
Gorenja Straža 

(del):     . 
Jurka vas: 

Prema  (del): 

Gorenja Straža, Hruševec, Loke, Sel* 
Dolnje   Mraševo,   Drganja sela  (del), 
Jurka vas, Potok, Prapreče, Romanja 
vas, Vavta vas 
Dolnja Straža . 

14. Šentjernej • 
Gorenja OreJtovica: Cero v log, Gorenja Stara vas, Hrastje, 

Leskovec (del), Loka, Orehovica, Tolsti 
vrh, Zapužo 
Breška vas, Cadraže, Dobravica, Do- 
lenjo Gradišče, Dolenji Maliarovec, 
Drama, Gorenja Gomila, Gorenje Gra- 
dišče, Gorenji Maharovec, Mihovicà, 
Pristavica, Razdrto, Roje, Šmalčja va* 
Cisti breg, Hrvaški brod, Mršeča vas, 
Zameško 
Mali Ban, Veliki Ban 
Brezje, Groblje, Gruča, Imenje, Ledeca 
vas, Ostrog,. Rakovnik, Št. Jakob 
Dolenje Mokro polje, Gmajnica,1 Gore- 
nje Mokro polje, Polhovka, Prapreče, ' 
Pristava 
Dolenja Brozovica, Dolenja Stara vas, 
Drča (del),  Gorenja Brezovica,  Sela, 
Šentjernej, Šmarje, Volčkova vas,~Vr-' 
bovce, Vrh, Zvabovó , . 
Apnenik; Dolenje Vrhpolje, Drča (dpi), 
Gorenje Vrhpolje, Javorovica, Jelša, 
Mihovo, Stranje, .Viatno 

Gradišče (del): 

Mršeča vas (del): 

Orehovec (del): 
Ostrog (del): 

Polhovica: 

Št. Jernej: 

Vrhpolje: 
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lo. Skocjàn 

Dobrava: Dobrava, DobruŠka vas 

Dole: Dolenje Dole, Gorenje Dole, Jelendol, 
Mačkovec, Segonje, Zloganje 

Gorenja vas (delJ: Osrečje, Vinica (del: Osredek) 
Gradisce (del): Otok 

Mrïeèa vas (del): Čučja mlaka, Grmovlje, Hudenje 
Stara vas: Dolnja Stara vas, Hrastulje, Stara 

Bučka, Stopno, škocjan, Zavinek 

Tòrhazja vas: Ruhna vas, Stranje, Tomažja vas 

Zagrad: Gabrnik, Goriška gora, Goriška  vas, 
• Klenovik, Male Poljane, Velike Polja- 

ne, Zagrad 

Zbure (dèi): Zalog 

16. Šmarjcta                                         • 

Bela ćerkev: Bela cerkev,. Draga, Hrib, Vinjj vrh 
Družinska vas: Dolenje Krčmovo, Družinska vas, Gra- 

đenje, Mladovina, Sela, Stxelac 
Gorenja vas (del): Dolenja vas, Gorenja vas, Orešje, 

Šmarjeta, Vinica (del) 
Zbure (del): Celevec, Dol, Mala Slrmica, Kadovlja, 

Sela, Zbure 
Žalovice: Brezovica, Obrh, Toplice, Žaloviče 

17. Trebelno 
Jetsevec:           v Cikava, Cužnja vas, Jelševec, Mirna 

vas, Velika Strmica 
Omuika vas: Bitnja vas, Brezje, Cerovec, Gešnjice, 

Ornuška vas, Podturn, Radna vas 
Staro Zabukovje 

(M): Brezovica, Cilpah, Dolenje Zabukovje, 

Trebelno: 
Gorenje Zabukovje, Vrh 
Bogneča vas, Drečji vrh, Gorenji Mo- 
kronog, Maline, Roje, Statemberk, 
Trebelno 

18. Trebnje 
Češnjevek: Dolenja Nemška vas, Dolenji Podboršt, 

Gorenja Dobrava, Meglenik, Češnjevek 
Lukòvek: Dolga njiva, Gradišče, Dolenja Dobra- 

va, Jezero, Lipnik, Lukovek, Rihpoyeo 
Medvedje-selo: Oviblje, Dol, Dolenje Medvedje selo, 

Gorenje Medvedje selo, Pekel, Prapre- 
če, Primštal, Rodine 

Ponikve: Dečja vas, Dolnje Ponikve, Gornje Po- 
nikve, Grm 

Sv. Štefan: BelŠinja vas, Breza, Gorenja Nemška 
vas, Grič, Kamni potok, Pluska, Pri- 
stava, Rožni vrh, Studenec, Sv. Štefan, 
Zidani most 

Sevnica: Blato, Čmi potok, Hude je, Križ, Kri- 
ška reber, Mala Sevnica, Račje selo, 
Velika Sevnica, Vrhovo 

Trebnje: Benečija, Kamna gorica, Odrga, Stari 
I trg, Trebnje 
Vrhtrebnje: Grmada, Repče, Vrhtrebnje 

19. Trška gora 
' (sedež Otočec) . , 
Črešnjke: " v Crežojioe, Dolenje Grčevje, Golušnik 

' (tftl), Gorenje  Grčevje,  Jelše,  Kot, 
r Lešnica, Paha (del), Srednje Grčevje, 

i Zagrađ                           \ 

Herinja vas: 

št. Peter: 

Dolenji vrh, Gorenji vrh, Herinja vas, 
Paha (del), Sela pri štravberku, 
štravberk 
Dobovo, Gorenje Kronovo, Grič, Kij, 
Luterško selo, Otoc.ec (dosedanje ime 
naselja Št. Peter), Prapreče 
Golušnik (del), Mačkovec, Sevno, 
Trška gora, Zdinja vas 

Ždinja vas: 

20. Velika Loka 
Čatež:    ' Čatež, Dolenja vas, Golek, Gorenja 

vas, Razbore, Zagorica 
Dolga njiva: Dolga njiva, Mačji dol, Potok, Veliki 

Videm 
Mali Videm: Krtina, Kukenberk, Mali Videm, Mač- 

kovec, Mala Loka, Št. Lovrenc, Zabjek 
Poljane (del): Dolnji  vrh,   Gornji   vrh,  Kamni  vrh, 

ZagTič 
Prapreče: Dolnje Prapreče, Gornje Prapreče, 

Martinja vas, Vrhovo 
Roje: Gorenji Podboršt, Roje, Trebanjski vrh 
Škovec: Iglenik, Mrzla luža, Škoveo 
Velika Loka:, Knrenir.ka, Trnje, Velika Loka 

21. Veliki Gaber 

Gradišče: G.olce, Gradišče, Mengeš, Mihelca, Mišji 
dol, Primska ' gora, Primskovo, Stara 
gora 

Male Dole: Bratnice, Breg, Male Dole (delj, Pun- 
gert (del), Sentjurje, Velike Dole (del) 

Poljane (dèi): Krèmenjak, Poljajie, Preska, Sevno 
Stehanja vas: Gombišče, Male  Dole (del),  Stehanja 

•     __ vas, Velike Dole (del), Vrh 
Veliki Gaber: Cesta, Mali Gaber, Stranj'e, Veliki Ga- 

ber, Zubina 
Zagorica: Bič, Dobravica, Pristavica, Zagorica 

22. Zagradec 
Ambrus: Ambrus, Kal, Kamni vrh 
Sulica (del): Kitni vrh 
V alièna vas: Breg, Češnjice, Male Rebroe, Telčane, 

Valična vas, Velike Rebrce 
Velike Globoko:       Grintovec, Kuželjevec, Mali Korinj, 

Malo  Globoko, Veliki Korinj, Veliko 
Globoko 

Višnje: Bakerc, Brezovi dol, Primča vas, 
Višnje 

Zagradec: Dečja vas, Fužine, Gabrovka, Marinča, 
vas, Zagradec 

23. Žužemberk 

Gornji Križ: Dolnji Križ, Gornji Križ, Poljane, Sv. 
! * Marjeta, Vrhovo, Vrh pri Križu 

Knežja vas (del):   Gorenje Selce (del) 
**Reber: , Reber, Zalisec 
Sela pri Šutnberku: Arßelca, Babna gora, Dolenji Podšum- 

berk, Gorenji PodŠumberk, Kutna, Log, 
Orlaica, Podbukovje, Replje, Sela pri 
Šumiberku, Volčja jama, Vrtače, Zavrh 

Šmihel pri Žuzem- 
berku: 

Veliko Lip je: 

Žužemberk: 

Budganja vas, Dešeča vas, DraŠča vas, 
Klečet, Pleševica, šmihol 
Građene, Klopce, Malo Lipje, Veliko 
Lipje    ' 
Cvibelj, Prapreče, Stranska vas, Zafâ- 
râ, Žužemberk 
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Okraj Postojna 
obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 

in naselja: 

1. Begunj 
Begunje pri Cer- 

knici: 
Bezuljak: 
Cajnarje: 

Jeršice: 
Kranjce: 
Kremenca: 
Kozi jek: 
Osredek: 
O tave: 

Podslivnica: 
Ravne pri Sv. Vidu: 
Selšček: 
Sv. Vid: 
Štrukljeva vas: 

Begunje pri Cerknici 
Bezuljak, Dobec 
Cajnarje, Gora, Gosič, Krušče, 
Reparje 
Jeršice, Rudolfovo 
Korošce, Kosčaki, Kranjce, 
Kremenca, Milava, Ponikve, Slugovo 
Kožljek 
Osredek 
Beč, Dolenje Otave,  Gorenje- Otave, 
Kržišče, Pikovnik, Stražišče, Zibovnik, 
Zupeno 
Mahneti, Otonica, Podslivnica 
Lešnjake, Ravne, Tavžlje, Zahrib 
Brezje, Selšček, Topol 
Cohovo, Sv. Vid nad Cerknico,1 Zala 
Bečaje, Hruškarje, Hribi••••, Pirmane, 
Ščurkovo, Štrukljeva vas 

2. Bloke 
(sedež Nova vas) 

Benete: 
Gradiško: 

Hiteno: 
Hudi vrh: 
Metulje: 
Nova vas: 
Radlek: 
Ravne pri Topolu: 
Ravnik: 
Runarsko: 
Strmca: 

Studenec: 
Studeno: 
Sv. Duh: 

Topol: 
Vlaka: 
Velike Bloke: 
Veliki vrh: 
Volčje: 
Zales: i 

Benete 
Anđrejče, Gradiško, Mramorovo pri 
Pajkovem, Štorovo, Zavrh 
Hiteno, Polšeče 
Hudi vin 
Metulje 
Fara, Nova vas 
Radlek * 
Ravne 
Lepi vrh, Ravnik 
Runarsko 
Mramorovo pri Lužarjih, Strmca, 
Zakraj 
Studenec 
Glina, Studeno 
Godičevo, Kramplje, Lahovo, Sv. Duh, 
Škrabče, Skufčo 
Topol 
Hribarjevo, Rožanče, Sleme, Ulaka 
Veliko Bloke 
Veliki vrh 
Nemška vae, Volčje 
Bofckovo, Jerfanovo, Lovranovo, Maini 
Ograda, Sv. Trojica, Zale« 

3. Cerknica 

Bloške: Bločice, BloSka polica 
Cerknica (del):        Cerknica 
Dolenja vas: Dolenja vas, Dolenje jezero. Podskraj- 

nik, Zelša 
Grahovo: Grahovo, Martinjak 
lipsenj: Lipsenj 
Otok 1 (del): Otok 
Otok //: — 
Žerovnica: Zerovnica 

4. Dolane 
(sedež Dolnja Košana) 

Košana; Buje (del), Dolnja Košana, Gornja Ko. 
šana 

Nadanje selo: Dolane (dosedanje ime naselja: Šmihel 
' na Krasu), Mala Pristava, Nadanje selo 
Narin: Narin, Velika Pristava 
Ostrožno brdo: Ostrožno brdo 
Stara Sušica: Neverke, Nova Sušica, Stara Sušica 
Suhorje: Suhorje 
Volte: Buje (del), Cepno, Votëe 

5. Hruševje 
Hrenovice: 
Hruševje: 
Landol; 
Rakulik: 
Razdrto: 

Strane: 
Studenec: 
Šmihel pod Nano- 

som: 
Velika brda: 

Gorice, Hrenovice 
Hruševje, Slavinje 
Landol 
Cermelice, Rakulik, Sajevče 
Malo Ubeljsko, Razdrto, Veliko Ubelj- 
sko 
Strane 
Studenec 

Šmihel pod Nanosom 
Brezje, Mala brda, Velika brda 

6. Ilirska Bistrica 
(mestna občina) 

Brce: 
Dobropolje: 
Dolnji Zemon: 
Harije: 1 

Ilirska Bistrica: 
Jasen: 
Koseze: 
Mala Bukovica: 
Mereče: 
Podstenje: 
Snel'iìh: 
Tomin je: 
Topole: 
Trnovo: 
Velika Bukovica: 
Za jelš je: 
Zarečica: 
Žareč je: 

(del) 

Brce 
Dobropolje 
Dolnji Zemon 
Harije, Soze 
Ilirska Bietrica 
Jasen 
Koseze 
Mala Bukovica 
Mereče, PodstenjSek 
Podstenje 

Tominje 
Topole 
Ilirska Bistrica (del) 
Velika Bukovica 
Zajelšje 
Zarečica 
Zarečje 

7. Jablanica pod Snežnikom 
Gornji Zemon: 
Jablanica: 
Kuteievo: 
Podgraje: 
Trptane: 
Vrbovo: 
Žabice:      * 

Gornji Zemon 
Jablanica, Vrbica 
Kuteževo 
Pođgraje 
Trpcane 
Vrbovo 
Žabice 

8. Jelšane 
Dolenje: 
Jelšane: 
Novokračine: 
Sušak: 
Veliko brdo: 

Dolenje — 
Jel&me 
Nova vas, Novokračine 
Fabci, SuSak 
Veliko tordo 
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9. Knežak 14. Prem 
Bah BaČ (sedež Bitnja) 
Knežak: Knežak Celje: Celje 
Koritnice: Koritnice Janežeio brdo: Janeževo brdo 
Šembije: • Podtabor, Šembije Kilovče: 

Prelože: 
Dolnja Bitnja, Kilovče 
Prelože 

10. Loška Dolina Prem : Prem 

(sedež Stari trg) Ratečevo brdo: 
Smrje: 

Gornja Bitnja, Ratečevo brdo 
Smrje 

Babna polica: Babna polica 
Babno polje: Babno polje lo. Rakek 
Dane: Dane Cerknica (del): Rakek (del) 
Gorenje jezero: Gorenje jezero Rakek: Ivanjo selo, Rakek (del) 
Igavas: Igavas, Podgora Unec: Slivice, • "Unec 
Knežja njiva: Knežja njiva, Markovec 
Kozaruce: Kozarišče, Šmarata 
Lož: 
Nadlesk: 

Lož, Podlož 
Nadlesk Okraj Ptuj 

Otok 1 (del): Laze obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 
Podcerkev: Podcerkev in naselja: 
Poljane: Dolenje Poljane 1. Cirkovci 
Pudób: 
Stari trg pri Ložu: 
Viševek: 
Vrh: 
Vrhnika: 

Pudob 
Stari trg pri Ložu 
Viševek 
Vrh. 
Vrhnika pri Ložu 

Cirkovci: 
Dragonja vas: 
Mihova: 
Pongerci: 
Spodnje Jablane: 
Slarošinci: 

Cirkovci 
Dragonja vas 
Mihovci 
Pongerci 
Spodnjo Jablane 
Starošinci 

11. Pirka Šikole: Šikole 

Jurisče: Jurilče 
Zgornje Jablane: Zgornje Jablane 

Kal: Kal 2. Cirkulane 
PalČje: 
Parje: 
Petelinje: 

PalČje 
Drskovče, Parje, Tabor 
Gradec, Nemška vas, Petelinje, Pivka 

Brezovec: 
Cirkulane: 
EÌ/ììsine» •   ' 

Brezovec                                     • . 
Cirkulane • '    . 
Dolane 

(dosedanje ime naselja: Št. Peter na 
Gradišča: Gradišča 

Radohova vas: 
Selce: 
Trnje: 
•Zagorje: 

Krasu) 
Hrastje, Klenik, Radohova vas Gruškovec: 

Mali Okič (del): 
Gruškovec 
Mali Okič (del) 

Trnje 
Zagorje 

Medribnik: 
Meje: 
Paradiž: 

Medribnik 
Meje 
Paradiž 

Pohorje: Pohorje 
12. Planina Pristava: Pristava 

Dolenja Planina: Liplje, Planina (del) Slatina: Slatina 

Gorenja Planina: Planina (del) Veliki vrh: Veliki vrh                            ' 

Grčarevec: 
Laze:, 

Grčarevec 
Jakovica, Laze 3. Desternik 

Planina: Planina (del) Desenci: 
Desternik: 

Desenci, Gomüci 
Desternik 

18. Postojna 
(mestna občina) 

\ 
Dolič: 
Drstelja:t 

Janezova: 

Dolič 
Drstelja 
Janežovci, Placar 

Bukovje: Bukovje, Gorenje, Predjama Janežovski vrh: Janežovski vrh 
Hrošče: , Hrašče, Mali'Otok Jirsovci: Gomila, Jirsovci 
Motenja vas: Matenja vas, Prestranek (del), Žeje Levanjci: Levanjci 

(del)         ,   ', Lochi vrh: Ločki vrh' 
Orehek: Orehek  • Svetinci: Svetinci, Zasadi 
Rakitnik: Grobišče, Rakitnik Trnovski vrh (del) : Strmec, Trnovski vrh (del) . 
Postojna: Postojna, Veliki Otok (del) Vintarovci: Vintarovci 
Slavina: Koče, Prestranek (del), Slavina , Žeje Zgornji Vehvlek: Zgornji Velovlek 

Stara vas: 
(del) 
Stara vas 4. Gorišnica 

Strmica:    • Strmica Formin: Formin 
Studeno: BeLsko, Studeno Gajevci: Gajevci, Placerovci 
Zagon: Veliki Otok (del), Zagon Gorišnica: Gorišnica 
Zalog:. Zalog    -     • Mala vas:' Mala vas                              •-.'   • ..  . 

J 
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Mezgova: 
Moskau jci: 
Mureiinci: 
Tibolci: 
Zagojiči: 
Zamušani: 

Mezgovci 
Moškanjci 
Muretinei   > 
Prcrad (del), Tibolci 
Zagojiči 
Zamušani 

5. Grajena 
Grajena: 
Grajenščak: 
Krčevina pri Vur- 

bergu: 
Mestni vrh: 
Vumpah: 

Grajena 
Grajensčak 

Krčevina pri Vurbergu 
Mestni vrh 
Vumpah 

6. Hajdina 
(~eüez Zgornja Hajdina) 

Apače (del) Apače (del) 
Gerečja vas: Gerečja vas, Njiverce, Sv. Kungota 
Hajdina: Spodnja Hajdina, Zgornja Hajdina 
Hajdoše: Hajdoše                           t 
Skorba: Skorba 
Slovenja vas: Slovenja vas 
Spodnji breg (del): Draženci 
Sv. Lovrenc na Drav i                                                                     ' 

Polju (del): Sv. Lovrenc na Dravskem polju (del) 
Zupečja vas (del) : Strnižce, Zupečja  vas (del) 

7. Juršinci 
Bodkovci: Bodkovci 
Dragovič: Dragovič 
Gradisčak: Gradisčak 
Grlinci: Grlinci 
Hlaponci (del): Hlaponci (del) 
Hvaletinci: Hvaletinci, Rjavci (del) 
JurSinci: 'Juršinci 
Kukava: Kukava 
Mostje: Gaberaik, Mostje 
Novinci (del): Smolinci (del) 
Rjavci: Gibina, Rjavci (del) 
Rotman: Rotman 
Sakušak: Sakušak 
Senčak: Senčak 
Slavšina: Slavšina 
Zagorci: Zagorci 

8. Leskovec                                           . 
(sedež Zgornji Leskòvec) 

Belavšek: Belavšek 
Gradisce: Gradišče 
Gruìkovje (del): Gruškovje (del) 
Mala Varnica: Mala Varnica 
Mali Okie (del): Mali •••• (del) 
Re pisce: Repišče 
Skorim jak: Skorišnjak 
Spodnji Leskovec: Spodnji Leskovec, Strmec 
Trdobojci:   , Trdobojci                                         < 
Velika Vomica: Velika Varnica  • 
Veliki OkiČ: Veliki Okič 
Zgornji Leskovec: Berinjak, Zgornji Leskovec 

9. Lešje 
(sedež Majšperk) 

Bolečka vas: Bolečka vas                                   '  : 

Doklece: Doklece, Slape   '         ' .            ,.'  " 

Dolena: 
Janški vrh: 
Kupčinj vrh: 
Lešje: 
Podlože: 
Ptujska gora: 
Sestrze: 
Silež: 
Skrbi je: 

Stogovci: 
Stoperce: 
Sveča: 
Sv.Bolfenk v 

zah: 
Halo- 

Dolena 
Janški vrh 
Cermožiše (del); Nadole (del) 
Lešje, Majšperk 
Podlože 
Ptujska gora 
Medvedce, Sestrze 
Naracije, Planjsko, Sitež 
Bieg, Koritno, Prela, Skrblje, Stanečk* 
vas 
Stogovci 
Gi'Jina, Stoperce 
SYtča 

Sv. Bolfenk v Halozah 

10. Lovrenc na Dravskem polju 
Apače (del) 
Pleterje: 
Sv. Lovrenc na Drav. 

polju (del): 

Župečja vas (del): 

Apače (del) 
Pleterje 
Lovrenc na Dravskem polju (del) 
(dosedanje ime naselja Sv. Lovrenc na 
Dravskem polju) 
2upečja vas (del) 

11. Makole 

Dežno: 
Jelovec: 
Pečke: 
Stopno: 
Sv. Ana 
Štatenberg: 

Dežno, Varoš 
Jelovec, Makole 
Mostečno, Pečke 
Stopno, ?trug 
Sv. Ana 
Lcžnica, Stranske Makole, Štatenberg 

12. Markovci 
Borovci: 
Bukovci: 
Markovci: 
Nova vas pri Mar- 

kovcih: 
Prvenci: 
Sobelinci: 
Stojnci: 
Zabovà: 

13. Ormož 

Borovci 
Bukovoi 
Markovci 

Nova vas pri Markovcih 
Frvenci, Strelci 
Sobe tin ci 
Stojnci 
Zabovci 

(mesta 
Frankovci: 
Hardek: 
Hum: 
Ključarovci pri Or' 

možu (del): 
Lešnica: 
Lilmerk: 
Loperšice: 
Ormož: 
Pavlovci: 
Pusenci: 
Sardin je: 
Trgovišče: 
Velika Nedelja: 

a občina)   . 
Frankovci ; ." 
Hardek 
Hum pri Ormožu 

Ključarovci (dei) ; 
Lešnica 
Lesniški vrh, Litmerk, Mala Libanja 
Loperšice   , 
Dobrava, Ormož , 
Pavlovci 
Pušenci 
Lunovec, Strmec, Sardinje 
Trgovišče 
Drakšl, Hajndl, Mihovci, Velika 
Nedelja  , 

14. Podlehnik 
Dežno: 
Gorca: 
Gruškovje (del): 

Dežno 
GoTca 
Gruškovje (del) 
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Jablovec: Jablovec 
Kozminci: Kozminci 
Lozina: Lozina 
Podlehnik: Podlehnik 
Rodni vrh: < Rodni vrh 
Sedlašek: Sedlašek 
Stanošina: Stanošina 
Strojna: Strajna 
Zahl: Zakl 

15. Polenšak 
Bratislava: Bratislavci 
Hlaponci (del): Hlaponci (del) 
Potenci: Brezovci, Lasigovci, Polenti 
Polenšak: Polenšak 
Prerod: Prerad (del), Strmec 
Slomi: Slomi,  Strejanci, Žamenci 

16. PÒdg( irci 
Bresnica: Bresnica, Preclava 
Cvetkovci:   • Cvetkovci 
Osluševci: Osluševci 
Podgorci: Podgorci 
Senešci: Senešci 
Sodinci: Sodinci 
Strjanci: Ritmerk, Strjanci 
Vvernici: Vičanci 

17. Ptuj 
(mestna občina) 

Brstje (del): Budina 
Krčevina pri Ptuju: Krčevina pri Ptuju, Oreš je, Rabelčja 

vas, Štuki, Vicava 
Nova vas pri Ptuju Nova vas pri Ptuju (del) 

(del): 
Ptuj: Ptuj 
Rogoznica (del):      Rogoznica (del) 
Spodnji breg (del): Spodnji breg 
Zgornji breg: Zgornji breg 

18. Rogoznica 
Brstje (del): 
Domava: 
Kicar: 
Nova vas pri Ptuju 

(del): 
Pacinje: 
Podvinci: 
Rogoznica (del): 
Spodnji Velovlek: 
Spuhlja: 

Brstje 
Domava 
Kicar 
Nova vas pri Ptuju (del) 

Pacinje 
Pođvinci 
Rogoznica (del), Zabjak 
Spodnji Velovlek   / 
Spuhlja 

19. Središče ob Dravi 
Grabe: Grabe 
Obrez: Obrez 
Središče: Središče ob Dravi 
Šalovci: Spodnji Salov'ci, Zgornji Salovci 
Vodranci (del): Godeninci 

20. Starše 

Sv. Marjeta na Drav. 
polju (del): Sv. Marjeta na Dravskem polju 

Zlatoličje: Zlatoličje 

21. Trnovska vas 
BS: Bis 
Bišpčki vrh: Bišečki vrh, Crmlja, Craljenšak 

Sovjak 
Drbetinci: Drbetinci 
Ločič: Ločič 
Novinci (del): Andrenci (del),  Smolinci (del), 2upe- 

tinci (del) 
Trnovska vas: Trnovska vas 
Trnovski vrh (del): Trnovski vrh (del) 
Vilomarci: Vitomarci 

22. Videm pri Ptuju 

Loka: 
Prepolje (del): 
Starše: 

Loka, Rošnja 
Prepolje, Trniče 
SWäe 

Dravâ: Dravci, Soviče 
Dravinjski vrh: Dravinjski vrh 
J ur ovci: Jurovci, Tržeč 
Lancova vas: Lancova vas 
Ljubstava: Ljubstava 
Majski vrh: Majski vrh 
Pobrezje: Pobrezje, Videm pri Ptuju (dosedanje 

imo naselja: Sv. Vid pri Ptuju) 
Sela: Barislovci, Sela 
Šturmovci: Šturmovci 
Trnovec: Trnovec 
V ar e ja: ' Vareja 
Zgornja Pristava: Popovci, Zgornja Pristava 

23. Zavrï 
Belski vrh: Belski vrh 
Drenovec: Drenovec 
Gorenjski vrh: Gorenjski vrh 
Goričak: Goričak 
Hrastovec: Hrastovec 
Korenjak: Korenjak 
Pestike: Pestike 
Turški vrh: Turški Vrh 
Zavre: • Zavrč 

24. Žetale 
Čermožiše: Čermožiše (del) 
Dobrina: Dobrina 
Kočice: Kočice, Zadnje (del) 
Nadole: Jesenica, Nadole (del), Zadnje (del) 
Zelale: Zetale                                 , 

Okraj Radovljica 
obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 

•   in naselja: 

1. Begunje na Gorenjskem 
Begunje: Begunje na Gorenjskem, Poljce, Zgoîa 
Nova vas (del):       ZapuŽe 
Otok (del): Dvorska vas 
Srednja vas: Mlaka, Slatta, Srednja vas, Sv. Lucija 

2. Bled 
(mestna občina) 

Bled: Bled — Grad 
Bohinjska Bela:       Bohinjska Bela, Obrne, Slamniki ' 
Rečica: Bled — Rečica 
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Ribno: Bođešče, Koritno, Ritmo 
Selo pri Bledu:        Kupljenik, Selo, Soteska 
Želeče: Bled — Mlino, Bléd — Zagorke, 

Bled — 2eleče ^ 

3. Bohinjska Bistrica 

Bohinjska Bistrica: 
Bohinjska Čelnjica 

(del): 
Gor jule: 
Nemški rovt: 
Nomenj: 
Savica: 

Bohinjska Bistrica, Ravne 

Koprivnik (del: Goreljêk) 
Gorjuše, Koprivnik (dçl) 
NeinSki rovt 
Bitnje, Nomenj 
Brod, Kamnje,, Polje, Savica. Zlan     f 

4. Črnivec 

Brezje: Brezje, Črnivec (del), Dobro polje, 
Noše 

LeSe (del): Peračica 
Mošnje (del): Črnivec (del), Globoko, Mošnje 
Otok (dçl):   ' Cmivec (del), Spodnji Otok, Zgornji 

Otok 

5. Dovje-Mojstrana 

(sedež Mojstrana) 

Dovje: Belca, Dovje, Mojstrana 
Gozd (del): Gozd (del: Podkuže) 
Viîehica (del):       Radovna (del: Zgornja Radovna) 

6. Gorje 

(sedež Zgornje Gorje) 

v Podhom: 
Polßica: 
Spodnje Gorje: 
Vilelnica (del): 

Zasip: 
Zgornje Gorje: 

Podhom, Zasip (del) 
Poljšica 
Spodnje Gorje 
Grabče, Krnica (del: Fužina), Mevkuž. 
Radovna (del: Spodnja Radovna, Sred- 
nja Radovna), Spodnje Laze, Višelnica 

Zasip (del) 
Krnica (del), Peraiki, Zgornje Gorje 

7. Jesenice 
(mestna občina) 

Mlejska Dobrava:      Blejska Dobrava, Kotna, Podkožna 
Hrušica: Hrušica 
Javornik: ,   Jesenice. (del), Javprniški rovt 
Jesenice: '   Jesenice (del) 
Koroška Bela: Jesenice (del) 
Planina: Sv. Križ 
Plavški rovt: Plavški rovt 
Pofo/•: Potoki 

8. Kranjska gora 

Gozd (del): 
Kranjska gora: 
Podkoren : 
Rateče: 

Gozd (del), Srednji vrh 
Kranjska gora, Log 
Podkoren   ' 
Rateče   . 

9- Kropa 
(sedež Lipnica) 

Čeinjica pri Kropi 
(del): Brezovica 

Dobrava pri Kropi Lipnica, Spodnja Dobrava, Srednja 
(del): Dobrava, Zgornja Dobrava 

Kamna gorica: Kamna gorica 
Kropa: Kropa 
Zahle (del): Mišače 

10. Podnarl 

Čelnjica pri Kropi Cešnjica pri Kropi, Dobraviea, Ovîije 
(del) 

Dobrava pri Kropi 
(del): 

Ljubno: 
Nemil je (del): 
Zahle (del): 

Poljšica 
Prezrenje 

Ljubno, Posavec, Praprožs 
Rovte v 

Otoče, Podnart, ZaloSe 

11. Radovljica 
(mestna občina) 

Hraše: Hraše, Lesce, Studentice 
Lancovo: Brda, Lancovo, Mošnja, Spodnja Up- 

nica, Voice, Zgornja Lipniça 
Mošnje (dil): '  Gorica, Vrbnje 
Nova vas (del):        Hlebce, Nova vas 
Predtrg: Radovljica-mesto (del) 
Radovljica: Radovljica-mesto (del) 

12. Srednja vas v Bohinju 

Bohinjska Čelnjki Bohinjska Čelnjica, Jereka   Podjelje 
(del): 

Bohinjska Srednja Srednja vas v Bohinju 
vas: 

Studor: Stara Fužina, Studor 
t v 

13. Žirovnica   - 
(sedež Brêznica) . 

Doslovce': Brêznica, Doslovce, Rodine, SmokucV 
Zabreznica: Selo,  Vrba, Zabreznica 
Žirovnica: Breg, Moste,. Žirovnica 

Okraj Sežana 

obsega tele mestne občine, občine, katastrske 
občine in naselja: 

1. Črni kal 
Črni Kal: Crai Kal 
Gabrovica: Gabrovica 
Hrastovi je: Dol, Hrastovlje 
Loka: Bezovica, Loka 
Osp (del):* . Osp 
Podpeč (del):        ' Podpeć 
Roìar (del):* Čepki, Krnica,4Rilana,, RoŽar, Stepani 
Soçerb (del) :* Kastelee 
Zazid (del):       v     Zanigrad s 

2. Divača 
Dane: pane pri Divači, Kačiče-Par«d 
Dolnje Ležeče: Betanja,  Brežec, Dolnje Ležeče, Gra- 

dišče 
Divača: Divača 
Lokev: Lokev, (del), Prelože 
Naklo: Matavun, Naklo, Skocijan 
Rodik: Rodik •    ' 
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3. Ûutovlje 
Avber: 
Duiovlje: 
Kopriva: 
Krajna vas: 
Pliskovica: 
Salež (del):* 
Skopo: 
•••••• : 
Veliki dol: 

Avber, Gradnje, Ponikve, Raša 
Dutovlje, Godnje, Kreplje 
Brje pri Koprivi, Kopriva 
Krajna vas 
Kosovelje, Pliskovica 

Skopo 
Tomaj 
Veliki dol 

4. (Jračišče 
Kubed (del):* 
Movraž: 

Sočerga : 

Sv. Anton (tki):* 
Ttulke (del):* 

Oračišce, Kubed 
Butari, Dvori, Movraž, Smokvica, Suk- 
ljam, Trebeše 
Karli,   Lukini,  Maršiči,  Olika,  Peraji. 
Pisari, Sočerga, Sokolići, Seki, Tuljaki 
Kocjančiči 
Kortina (del)* 

5. Herpelje 
č mot ite: 
Draga (del):* 
Gročana (del) :* 
Her pelje: 
Ocizla: 
Prešnica: 

Ćrnotiče 
Mihele, Nasirec 
Vrhpolje 
llerpelje, Kozina,Tublje 
Beka, Klanec, Ocizla, Petrinje 
Prešnica 

6. Komen 
Brestovica: 
Brje: 

Gabrovica: 
Gor jonsko: 
Ivan ji grad: 
Komen: 
Mali dol: 
Sveto: ; 

Škrbina: 
Tomačevica: 
Volčji grad: 

7. 
lirtviže: 
Brezovica: 

Golac: 
Gradisce: 

•Hotičina: 
Kovčice: 
Markovščina 
Materija: 
Ritomeče: 
Rjavče: 
Slivje: 
Tatre: . 

Brestovica, Klanec, Vale 
Brje pri Komnu, Kregolišče, Škofi,. 
Tublje 
Gabroyica pri Komnu,  Goljava 
Gorjansko, Nadrožica 
Ivanji grad, Zagrajec 
Divči, Kom&n, Preserje 
Mali dol 
Sveto 
Rubije, Sibelje, Škrbina 
Tomačevica 
Volčji grad 

Materija 
Artviže 
Brezovica,. Gradiščica, Odolina, 
Oatrovica, Slope 
Golac 
GradiSČe 
Hotičina, Mrše 
Kovčice, Otehek 
Markovščina, Skadansčina, Velike Loče 
Bač, Materija, Povžane, Rožice 
Ritomeče 
Rjavče 
Slivje . 
Brezovo brdo, Tatre 

8. Podgorje 
Podgorje: Podgorje 
Podpec (del): PraproČe 
Rakitovec: Rakitoveo 
Zazid (del): Zazid 

9. Pođgrađ 
Hrulica: Hruška 
Gaberk:, Gaberk 
Hujei Huje 

Javorje: 
Male Loče: 
Obrov: 
Pavlica: 
Podbeie: 
Podgrad: 
Poljane: 
Pregar je: 
Račiće : 
Sabonje: 
Starod: 
Studena 'gora: 

Javorje 
Male Loče 
Ubrov'   , 
Pavlica 
Podbeže 
Podgrad 
Poljane 
Pregar j e 
Račiće 
Sabonje 
Starod 
Studena gora 

10. Senožeče 
Dolenja vas: Dolenja vas, Otošče 
Gaberče: Gaberče 
Laze: Laže 
Potoče: Potoče 
Senadole: Senadole 
Senožeče: Senožeče 

11. Sežana 
(mestna občina) 

Bazovica (del): 
Grize (del): 
Gropada (del): 
Vazlje: 
Kis: 
Merče: 
Polje: 
Po vir: 
Sežana (del):* 
?jak (del): 
Štor je: 
Utovljei 
Veliki Repenj 

(del):* 
Trebče (del):* 
V oglje' (del):* 

Lokev (del), Lipica - 
Griže, Sela 

Kazlje 
Filipčje brdo, Križ, Šopulje 
Merče, Plešivica, Žirje 
Jakovci, Veliko polje, Vrabce 
Brestovica, Gorenje, Povir 
Dane pri Sežani, Orlek, Sežana, Šmarje 
Nova vas, Poljane, Razguri, Stomaž 
Podbreže, Senadolice, Storje 
Dobravlje, Grahovo- brdo, Utovlje 

Voglje, Vrhovlje 

12. Štanjel 
Erzelj (del): Erzelj (del) 
Gaber je  (del): Gaberje (del) 
Griže (del): Bogo, Mabniči 
tiruleiiica: Hruševica 
Kobdilj) Kobdilj 
Kobjeglava: Kobjeglava, Tupelče 
Koboli: Koboli 
Štanjel: Cipi, Lisjaki, Lukovec, Štanjel 
Št jat: (del): Cehovinl Dolenje, Gradišče,  Kartino- 

vica, Kovači, Ravnje, Selo, Stjak, Tre* 
bižani, Večkoti 

13. Vreme 
(sedež Vremski Britof) 

Barka: Barka v 

Famlje: Famlje, Gorice 
Gornje, Vreme: Gornje .Ležeče, Gornje Vreme 
Kozjane: • Kozjane 
Misliče: Misliče 
Podgrad: Podgrad-Potok 
Škofije: škofij e„Zavrhek, 
Vareje: Vareje 
Valovlje: Vatovjje 
Vremski Britof: Dolnje Vreme, Vremski Britof ' 
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Okraj Slovenj Gradec 
obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 

in naselja: 

1. Črna pri Prcvaljali 
Bistra: 
Črna: 
Javorja: 

Jazbina: 
Koprivna: 
Ludranski vrh: 
Podpeca: 
Topla: 
Uršlja gora (del) : 

Bistra 
Crna, Pristava, Žerjav (del) 
Spodnje Javorje, Zgornje Javorje, ' 
Žerjav (del) 
Jazbina, Žerjav (del) 
Koprivna 
Ludranski vrh 
Podpeca, Žerjav (del) 
Topla 
Uršlja gora (del) 

2. Dravograd 
Črneče: 
Črneslui gora: 
Dobrova: 

Dravograd: 
Goriški vrh: 
Grad: 
Kozji vrh: 
Libellée : 
Libeliška gora: 
Ojstrica: 
O liski vrh: 
Selavec: 
Strojna (del): 
Sv. Danijel pri Trbo- 

njah: 
Sv. Duh: 
Št. Janž pri Dravo- 

gradu: 

Trbonje: 
Veika: 
Vič: 
Vrhe (del): 

Črneče, Tribej 
Črneška gora 
Brod, Dobrova, Podklanc, Tolsti vrh 
pri Ravnah na Koroškem (del: 
Sv. Križ) 
Dravograd 
Goriški vrh 
Grad 
Kozji vrh 
Gorče, Libeliče (del) 
Libeliče (del), Libeliška gora 
Ojstrica 
Meža, Otiški vrh (del) 
Selovec 
Strojna (del) , 

Otiski vrh (del), Sv. Danijel 
Sv. Boštjan, Sv. Duh 

Bukovska vas,  Št. Janž  pri Dravo- 
gradu 
Trbonje   • 
Velka 
Vič ' 
Gmajna (del), Vrhe (del) 

3. Mežica 
Lom: Lom 
Meža onkraj: Meža onkraj, Volinjak (del) 
Meža takraj: Meža takraj, Sv. Jurij 
Mežica: Mežica 
Plat: Plat 

4. Mislüij 
, (sedež 

Gornji Dolič: 
Kozjak: 
Misliti ja: 

Paka (del): 
Spodnji Dolič (del) : 
Št. Ilj pod Turja- 

kom: • • 

Št. Vid nad Valde. 
kom: 

Završe: 

Sv.' Lenard) 
Gornji Dolič 
Kozjak, Št. Vid nad VaJdekom (del) 
Mala Mislirija, Mslinjski Št. Hj, Tolsti 
vrh pri Mišlinji, Velika Mislinja 
Paka (del)    . ' ..   ,. 
Spodnji Dplic (del) 

Dovže, Razborca, Straže, Št. Bj pod 
Turjakom, Sv. Lenard 

St. Vid nad Valdekoni (del), Završe 
(del)      -,..-, 
Završe (del) ,1 

5. Muta 
Mlake: 
Pernice: 
Spodnja Gortina: 
Spodnja Muta: 
Sv. Jernej: 

Sv. Primož nad 
Muto: 

Vrata: 
Zgornja Gortina: 
Zgornja Muta: 

6. Podgor 
Graška gora: 
Podgorje (del): 
Spodnji Razbor 
Šmiklavž: 
V eluna: 
Vodriž: 
Zgornji Razbor; 

Mlako 
Pernice x 

Spodnja Gortina 
Muta (del) 
Bistriški jarek (del), Sv. Jernej 
nad Muto 

Bistriški jarek (del), Sv. Primož 
nad Muto 
Vrata 
Zgornja Gortina 
Muta (del) 

i 
ie 
Graška gora 
Radule (del), Podgorje (del) ^ 
Spodnji Razbor 
Šmiklavž 
Podgorje (del) 
Vodriž 
Zgornji Razbor 

7. Prcvalje 
Belsak: 
Breznica: 
Dob ja vas: 
Dolgo brdo: 
Farna vas: 
Gustati j (del): 
Jamnica: 
Lese: 
Lokovica: 
Poljana: 
Prcvalje: 
S t razišče: 
Strojna (del): 
Suhi vrh: 
Št. Danijel: 
Uršlja gora (del): 
Zagrad: 

Belšak 
Breznica 
Dobja vas (del) 
Dolgo brdo 
Farna vas 
Dobja vas (del) 
Jamnica 
Kot, Lese 
Lokovica 
Poljana 
Prevalje, Volinjak (del) 
Stražišče ., 
Strojna (del) 
Suhi vTh 
Št. Danijel (Prevalje) 
Uršlja gora (del) 
Navrški VTh" (del), Podkraj (dsl) 
Zagrad 

8. Radlje ob Dravi 
Marenberg notranji 

trg: 

Marcnberg zunanji' 
trg: 

Orlica (del): 
Spodnja Vižinga: 
Sv.Antonina Po- 

horju (ùcì): 
Sv. Trije Kralji: 
Sv. Vid (del): 
Št. Janž pri Marcu- 

bergu: 
Vulired: 
Zgornja • Vižinga : 

Dobrava, Radlje ob Dra"i {dotedanje 
ime naselja Marenberg) (del) 

Radlje ob Dravi (del) 
Orlica (del) 
Spodnja Vižinga > , 

Pianina .(del), ' Sv. Anton na- Pohorja 
Sv. Trije Kralji 
Sv. Vid (del) 

Št. Janž pri Radljah 
Vuhred 
Zgornja Vižinga 

9. Ravne na, Koroškem 
(mestna občina) , '. .. 

Brdinje: .Brdinje       , ' 
Guštanj (del):   •.    .Ravne  na Koroškem (dosedanje ime 

naselja Guštanj) 
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Javornik: 
Koroški Selovec: 

yKotlje: 
/ Navrški vrh: 

Podgora: 
Preski vrh: 
Sele (del): 
Strojna (del): 
Vrši ja gora (del) : 
Tolsti vrh pri Gu- 

štan ju: 
Zelen breg: 

Javornik 
Dobrije, Selovec 
Kotlje 
Navrški vrh (del), Podkraj (del) 
Podgora 
Prežki vrh 
Sele (del) 
Strojna (del) 
Ui&ja gora (del) 
Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem 
(del) 
Zelen breg 

10. Slovenj Gradec 
(mestna občina) 

Gradišče (del):        Gradišče (del), Pameče (del), Troblje 
Legen (del): Legen (del: Spodnji Legen) 
Pamele: " Pameče (del) 
Podgorje (del):       Raduše (del) 
Sete (del): Sele (del) 
Slovenj Gradec:        Slovenj Gradec 
Stari trg: Stari trg 
Vrhe (del): Gmajna (del), Vrhe (del) 

11. Šmartno pri Slovenjem Gradcu 
Brda: 
Dobrava: 
Golavabuka: 
Gradišče (del): 
Legen (del): 
Šmartno pri Slove- 

njem Gradcu: 

Brda 
Dobrava, Turiška vas 
Golavabuka, Tomaška vas 
Gradišče (del) 
Legen (del) 

Šmartno -pri Slovenjem Gradcu 

% •• 

12. Vuzenica 
Dravče: Dravče 
Sv. Anton na Pohor- 

ju (del): Planina (del) 
Sv. Primož na Po- 

horju: Sv. Primož na Pohorju. 
Sv. Vid (del): Sv. Vid (del) 
Št. Jani nad Drav- 

čami: St Janž nad Dravčami 
Vuzenica: Vuzenica 

Okraj Šoštanj 
obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 

in naselja: 

1. Gornj i grad 
Bočna: Bočna, j. 
Gornji grad: Gornji gTad 
Svs Florijan: Sv. Florijan 
Sv. Lenart: Sv. Lenart 
Šmiklavž: Dol, Šmiklavž, Tirosek (del) 
Tirosek: 

, v 

Tirosek (del) . 

2. Ljubn 0 

Holmec (del): Holmec 
Ljubno: Ljubno ob Savinji 
Radmirje:  . Radmirje 
Savina: Savina 
Sv. Primož: Sv. Primož 
Št: Janž: * Grušovlje, Okonina, St. Janž 
Ter: Juvanje, Ter 

Konjski vrh: 
Krnica: 
Luče: 
Podveza: 
Podvolovljek: 
Raduha: 

Konjski vrh 
Krnica 
Luče 
Podveza 
Podvolovljek 
Raduha 

4. Mozirje 

Brezje: 
Lepa njiva: 
Ljubi ja: 
Loke: 
Mozirje: 
Sv. Radegunda: 
Šmihel:. 

Brezje, Prečna 
Lepa njiva 
Ljubija 
Dobrovlje, Loke, Zavodice 
Mozirje 
Sv. Radegunda 
Šmihel 

5. Nazarje 

Kokarje: 
Prihova (del): 

Pusto polje: 
Spodnja Rečica 

(del): 
Šmartno ob Dreti: 

Créta, Kokarje, Lačja vas 
Dobletina, Nazarje, Prihova (del), 
Zlabor 
Potok, Pusto polje, Spodnje Kraše 
Spodnja Rečica (del) 

Sv. Jošt, Šmartno ob Dreti (del), 
Volog 

6. Rečica ob Savinji 

Holmec (del): Bela, Šmartno ob Dreti (del) 
Poljane 
Rečica ob Savinji 

Poljane: 
Rečica ob Savinji 

trg: 
Prihova (del): 
Spodnja Rečica 

(del): 
Zgornje Pobrežje: 

Prihova (del) 
Spodnja Rečica (del), Varpolje 

Spodnje Pobrežje, Tmovòc, Zgornje 
Pobrežje 

7. Solčava 
Solčava: '_,       Solčava, Sv. Duh ,(del; 
Sv. Duh: v  Sv. Duh (del) 

8. Šmartno ob Paki 
Gavce 
Paška vas, Slatina 
Podgora, Rečica ob Paki 
Gorenje, Skorno 

Gavce: 
Pašlia vas: 
Rečica ob Paki: 
Skorno:- 
Šmartno ob Paki: 
Veliki vrh: 

Mali vrh, Šmartno ob Paki 
Veliki vrh 

9. Šoštanj 
(mestna občina) 

Bele vode: Bele vode 
Družmirje: Dru&airje, Gaberke 
Lokovica: Lokovica 
Ravne: Ravne 
Skorno pri Šoštanju: Skorno pri Šoštanju 
Sv. Florijan: Sv. Florijan 
Sv. Vid pri Zavod- Sv. Vid pri Zavodnju 

nju: 
Šoštanj: . SoStanj 
TopóUica: ••••••• 
Velenje (dèi): Preloge (del) 
Zavoda je: Zavodnje 



St. 11 - 19. IV. 1952 URADNI LIST Stran 77, 

10. Velenje 
(mestna občina) 

Bevče: 
Cirkovce: 
Čmova: 
Kavče: 
Laze:     « 
Lip je: 
Lamica: 
Paha: 
Plešivec:     \ 
Podkraj: 
Sv. Brie: 
Šalek: 
Skale: 
Št.Janž na Vinski 

gori; 
Velenje (del): 

Bevče 
Šmartinske Cirkovce 
Crnova 
Kavče 
••••••, Laze 
Lipje 
Ložnica, Silova 
Paka 
Plešivec ' 
Podgorje, Podkraj 
Sv. Brìo (del), Škafeke Cirkovce 
Konovo, Šalek 
Sv. Brie (del), Skale 
Pirešice, St. Janž na Vinski gori 

Pesje, Preloge (del), Stara vas, 
Velenje 

4. Grahovo 

Okraj Tolmin 
obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 

in naselja; 

Bovec: 
Čezsoča: 
Koritnica: 
Log pod Mangartom 
Soča desna: 
Soča leva: 
Srpenica:     i 
Strmec: 
Trenta desna: 
Trenta leva: 
Žaga: 

1. Bovec 
(mestna občina) 

Bovec, Dvor, Plužna 
Cezsoča, Log Cezsoški 
Kal, Koritnica 
Gornji Log, Spodnji Log 
Soča (del) 
Soča (del) 
Srpenica 
'Predil, Strmec 
Spodnja Trenta 
Zgornja Trenta 
Žaga 

2. Brcginj 
Brêginj: Breginj 
Logjer L°SÌe 

Robedišče: Robedišče 
Sedlo- ' Homec, Podfeela, Sedlo, Stanovtìce- 

3. Cerkno 
(del): Bukovo 

Cerkno: , 
Gorje: 
Gorenji Novaki 

(del): 
Jesenica: 
Labin je: 
Orehek: 
Otalež (del): , 
Planina: 

Polica:   • 
Reka: 
Spodnji Novaki: 
Šebrelje (del):_ 
Zakriž: 

Bukpvo (del) 
Corkno, Hobovše pri Novi Oselici 
Gorje , 
Gorenji Novaki, Tičje brdo 

Jesenica 
Labimje 
Orehek 
Otalež (del) 
Planina, Podlanišče, Podpleče, Podje- 

• lovo brdo (del) 
Polica 
Reka 
Spodnji. Novaki 
Sebrelje (del) 
Zakriž 

Bukovo (del): 
Grahovo: 
Kneza (del): 
Obloke: 
Podbrdo: 

Rut: 
Stržišče: 
Šentviška gora (del). 

Bukovo (del) 
Grahovo 
Temljine 
Hudajužna, Obloke ( 

Baca, Kuk, Petrovo brdo, Podbrdo, 
PoTezen, Trtnik 
Grant, Rut 
Kal, Stržišče, Znojile 
Šentviška gOTa (del) > 

5. Idrija 
(mestna občina) 

Čekovnik: 
Dole: 

Idrija mesto: 
Idrijski log (del) 
Jelični vrh 

Čekovnik 
Crna, Dole, Gore, Idršek, Potok, 
Zavratec 
Idrija 
Idrijska Bela 
Jelični -vrh 

Prapetnobrdo(del): Dolnja Tribuša (del) 
Vojsko: Vojsko 

6. Kobarid 

Borjana: 
Dreznica: 

i 

I drsko: 
Kobarid: 
Kred: 
Ladra: 
U vek: 
Smast: 
Staro Selo: 
Sužid: 
Svino: 
Trnovo: 
Vrsno: 

Borjaaa 
Dreznica, DrežniSke Ravne, Jezerca, 
Koseč, Magozd 
Idrsko, Mlinsko 
Kobarid 
Kred, Potoki 
Ladra, 
Livek • 
LibuSnje, Smaet 
Staro Selo 
Sužid 
Svino 
Trnovo 
Krn, Vrsno - ' 

7. Most na SoH 

Idrija pri Baci: 
Kal (del): 
Kneza (del): 
Lom: 
Modrejce: 
Pečine: 
Podmelec: 
Ponikve: 
Prapetno brdo (del) 
Sela: 
Slap (del): 
Sv. Lucija: 

Šentviška gora (del) 

Idrija pri BaCi 
Dolgi laz, Kanalski Lom 
Kneza 
Gorenji Log, Grudemća, Tolminski Lom 
Modrejce 
Pečine 
Podmelec, Ravne, Sela nad Podmelcem 
LogaršČe, Ponikve 

J Prapetno brdo 
Kosmerke, Sela ' ' 
Roče, Slap (del) 
Baia pri Modreju, Drobočnik, Modrej, 
Stopec,MÓ8t na Soči (dosedanji naziv 
naselja: Sv. Lucija) 

• Daber, Polje, Stopnik (del), Šentviška 
gOTa (del), Vrh, Zakraj 

8. Spodnja Idrija 

Gorenja Kanomlja:   Gorenja Kanomlja 
Idrske Krnice: Idrske Krnice 
Ledine (del): Govejek (del), Korita, Ledinske Krnice, 

Ledine, Mrzli vrh, Pečnik 
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Otalež (del): 
Spodnja Idrija: 
Spodnja Kanomlja: 
Srednja Kanomlja: 
Šebrelje (del): 
drsnik 1: 

Otalež (del) 
Spodnja Idrija 
Spodnja Kanomlja 
Srednja Kanomlja 
Sèbrelje (del) 
Gorenji Vrsnik, Govejek (del), Spodnji 
Vrsnik. Žirovnica 

9. Tolmin 
(mestna občina) 

Čadrg: Cadrg, Zadlaz (del) 
Čiginj:     ; Ciginj 
Dolje: Dolje, Gabrje 
Kamno: Kamno, Selce 
Kozaršče: Kozaršče 
Ljubinj: Ljubinj 
Poljubiti]: Poljubinj, Prapetno 
Rute: Volčanski Euti 
Tolmin: Tolmin 
Volarje: Selišče, Volarje 
Voice: •       Voice 
Zatolmin: Zatolmin 
Žabce: Tolminske Ravne, Zadlaz (del), ZabSe 

10. Tribuša 
(sedež Dolnja Tribuša) 

Gornja Tribuša 
Prapetno brdo (del) ; 
Šentviška gora (del) : 
Slap (del): 
Šebrelje (del): 

Gornja Tribuša 
Dolnja Tribuša (del) 
Stopnik (del) 
Slap (del) 
Šebrelje (del) 

Okraj Trbovlje 
obsega tele mestne občine, občine, katastrske občine 

in naselja: 

1. čemšenik 
Brezje: 
Čemšenik: 
Jesenovo: 
Kotredež (del): 
RžiŠe (del): 
Sv.Lenart (del): 

Brezje, Dobrljevo 
Čemšenik 
Jesenovo 
Znojile ' 
Ržiše, Zabreznik (del) 
Sv. Lenart (del) 

2. Dol pri Hrastnika 
Dol pri Hrastniku Brnica '(del), Dol pri Hrastniku, Kal 

(del): , '   ^ 
' Mamo: Brdce, Krietan ded, Marno, Uni&no      ' 
Sv. Jurij ob Tur ju Kovk, Sv. Jurij ob Turju (del) 

(del): " 
Sv. Štefan: Sv. Stefan 

3. Dole pri Litiji 

Dole pri Litiji: Dobovica, Dole pri Litiji, Hude ravne 
Kal, Prevale, Radgonica, Selce, Sla- 

^  . vina, Spodnje Jelenje, Subadole, Za- 
gozd, Zavrb 

št.Lovrenc (del):     Št. Lovrenc, Ravne (del: h. St. 20) 
Velika Goba (del): Ceplje, Gadne, Gorenje Jelenje, Ljnbež 

v Lazih, Mala Goba, Preženjske njive, 
Velika Goba 

4. Hrastnik 
(meetna občina), 

Dol pri Hrastniku    Brnica (del) 
(del): 

Hrastnik: Hrastnik, Plesko, Prapretno pri Hrast. 
niku 

Ojstro 11 (del):       Studence 
Podkraj (del): Podkraj (del: Bajde) 
Sv. Juri] ob Turju   Sv. Jurij ob Turju (del: Krnioe, Pod- 

(del): krnice, Zagorko) 
sir je (del): Savna ••• 

5. Loka pri Zidanem mostu 
Loka pri Zidanem   Loka pri Zidanem mostu (del), Račića, 

mostu: 
Okroglice: 
Radež: 
Sv. Jurij: 
Sv. Pater pri Loki 

(del): 

Okroglice, Razbor, Zavrâte 
Celovnik, Radež, Žirovnica 
Breg, Sv. Jurij pri Loki 

Sv. Peter pri Loki (del) 

6. Mlinše 
Kndrše (del): 

Kolovrat (del): 
Zabava: 

Briše, Dolgo brdo, Lipovica, Mlinše, 
Razpotje, Zahrib, Zvarulje 
Borje, Kal, Kolovrat 
Ravno, Zabava 

7. Podkum 
Konjšica (del): 
Sv. Jurij pod Ku- 

mom: 

Rodež, Rtiče, Stranski vrh (del) 
Borovak, Gorenja vas,'Mali Kum, Os- 
redek, Padež, Pođkum (dosedanje ime 
naselja Sv. Jurij pod Kumom) 

8. Polšnik 

Konjska (del): 

Polšnik: 

Konjšica,   Petkovine,   Selo,   Strtinski 
vrh (del)      * , 
Dolgo brdo, Koprivnik, Podmilj, Pre- 
lesje, Preveg, Ravne, Renke, Spodnji 
Mamolj, Spodnji Polšnik, Sušje, Sem- 
nik, Tepe, Zgornji Mamolj (del), 
Zgornji Polšnik, Žamboh 

Velika Goba (del): Borovak, Velika Preska, Zgornji Ma- 
molj \dé) 

9. Radeče 
(mestna občina)                   ; 

Hotemež: Branik, Bruniška gora, Dobrava, Gore- 
lice, Hotemež, Loška gora, Rudna vas 

Njivice: Jelovo, Močimo, Njivice, Rupa, Stari 
dvor, Žebnik 

Podkraj (del): . Podkraj (del) 
Radeče: Radeče 
Sv. Peter pri Loki t 

(del): Briše,  Loka pri Zidanem mostu (del), 
Sv. Peter pri Loki (del) 

Svibno: Čimerno, Jagnjenica, Svibno 
Širje (del): Marija Širje, Suhadol, Veliko Širje, 

Vrhovo: 
Zidani most 
Log, Prapretno, Vrhovo, Vrhovska 
gora 
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10. SenoMi 

Rovisce (del): 
Št.Lambert I (del) : 

St. Lambert II: 

Golče, Rovišče, Sv. gora, Veznica 
Borje,  Brezovica, Colnišče  (del),  Ja- 
blana, Jarše, Kal, Kobiljek,  Krbulje, 
Požarje, Prečna, Renke, Selce, St. Lam- 
bert, Spital, Tirna, Vodice 
Kolk, Krivica, Mošenik, Selišča, 
Senožeti, Zavšenik 

11. Trbovlje 
(mestaa občina) 

Dobovec: 

Knezdol: 
Kotredez (del): 
Marija Reka (del), 
Ojstro I: 
Ojitroll (del): 
Potoska vas (del): 
Sv.Lenart (del): 
Sv. Marko: 
Trbovlje: 
Zagorje ob Savi 

(del): 

Dobovec, Ključevica, Matica, Škofja 
riža, Zavrije   ' 
Gabersko, Knezdol, Planinska vas 
Cebine, Sv. Planina 
Marija Reka (del) 
Ojstro (del) , 
Ojstro (del) 
Prapreče. (del) 
Sv. Lenart i$el) 
Sv. Katarina, Sv. Marko 
Loke, Retje, Trbovlje 
Sv. Urh (del) 

12. Trojane 

Hrastnik pri Troja- Blodaik, Hrastnik pri Trojanah, Jele- 
nek, JelSeviea,* Polšlna, Sent Gotard, 
Trzin, Zgornja Zaplanina, Zlokarje 
Drtno, Hribi, Lebenice, Podzid, Troja- 
ne, Učak (del), Velika ravan, V zideh, 
Zapleš, Zavrh 

nah: 

Trojane: 

\ 

13. Zagorje ob Savi 
(mestna občina) 

Kolovrat (del): 
Konjlica (del): 
Kotredez (del): 
Loke: 
Potoska vas (del): 

Podlipovica 
Šklendrovec , 
Kotredez, Rove, Zavine 
Družina, Kisovec, Loke, Podkraj, Vrh 
Potoška vas, Prapreče (del), Vine 

Rziše (del): 

Šemnik: 
Št.Lambert I (del), 
Zagorje (del): 

Izlake, Orehovica, Prhovec, Zabreznik 
(del) 
Semnik 
Colnišče (del: Spodnje Colnišče) 
Dolenja'vas, Selo, Sv. Urh (del), 
Toplice, Zagorje-mesto 

8. člen 
Sedež okraja je v kraju, po katerem'ima okraj ime. 
Sedež občine je v kraju, po katerem ima občina 

ime, razen ce je to v 7. členu tega zakona drugače 
določeno. 

Sedež in ime okraja ozirçma občine se lahko spre- 
meni samo z ukazom Prezidija Ljudske skupščine LRS. 

9. Člen ' Š 

Razdelitev na mesta, okraje in občine, ki je dolo- 
čena e tem zakonom sé lahko spremeni samo z zakonom. 

10. člen ' 
Kolikor se s tem zakonom spremenijo dosedanja 

imena nekaterih naselij, se dosedanja imena odprav- 
ljajo in veljajo odslej samo ta nova imena. 

11. člen 
Kjer je po določbah tega zakona katastrska občina 

razdeljena med dvoje ali več občin v območju istega 
okraja, odloči o razmejitvi med prizadetimi občinami 
pristojni okrajni ljudski odbor. Kjer je katastrska ob- 
občina razdeljena med dvoje ali več občin, ki spadajo 
k različnim okrajem ali mestom, odločijo o razmejitvi 
sporazumno prizadeti ljudski odbori okrajev oziroma 
mest. Če ne pride do sporazuma, odloči o razmejitvi 
Prezid ij Ljudske skupščine LRS.   . • 

12. Člen , 

Svet vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske 
oblasti izdaja predpise za izvrševanje tega zakona. 

13. člen 

Ta zakon velja'od dneva objave v >Uradnem •••• 
LRS.« 

U št. 64 
Ljubljana, dne 18. aprila 1952. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE- 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej 1. r. 

Predsednik: 

Josip Vidmar 1. r. 

x t- 
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40. 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
razglaša Preizidij Ljudske skupščine LR Slovenije 
zakon o reorganizaciji ljudskih odborov, ki ga je spre- 
jela Ljudska skupščina LR Slovenije na III. rednem 
zasedanju dne 12. aprila 1952 in ki se glasi: 

Zakon 
o reorganizaciji ljudskih odborov 

1. člen 

Preden bodo izdani zakoni LR Slovenije o ljudskih 
odborih in preden bodo izvoljeni ljudski odbori po 
določbah novega zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov, se reorganizirajo in delajo 
ljudski odbori po določbah tega zakona v skladu z na- 
čeli novega splošnega zakona o ljudskih odborih. 

Novi ljudski odbori morajo biti izvoljeni v enem 
letu po uveljavitvi tega zakona. 

I. Sestava ljudskih odborov 

2. člen 
Kjer se območje občine ali mestne občine po zako- 

nu o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, 
okraje in občine ne sklada z območjem dosedanjega kra- 
jevnega ali rajonskega ljudskega odbora ali ljudskega 
odbora mesta, ki spada k okraju, je treba izvoliti nov 
ljudski odbor občine ali mestne občine. Novi ljudski 
odbor občine in mestne občine šteje od 11 do 35 od- 
bornikov. Število odbornikov se določi glede na šte- 
vilo prebivalcev občine oziroma mestne občine, glede 
na njen obseg in glede na posebne krajevne razmere. 

Odborniki takih krajevnih, rajonskih in mestnih 
ljudskih odborov določijo na skupnem sestanku število 
odbornikov novega ljudskega , odbora občine oziroma 
mestne občine. Hkrati izvolijo ti odborniki novi ljudski 
odbor izmed sebe, lahko pa tudi največ 3 odbornike 
izmed drugih državljanov, ki imajo volilno pravico v 
območju okraja. 

Novi ljudski odbor volijo tisti odborniki dosedanjih 
krajevnih, rajonskih in mestnih ljudskih odborov, ki so 
bili izvoljeni na območju nove občine in mestne občine. 

Kjer se območje dosedanjega krajevnega ljudskega 
odbora, ali ljudskega odbora mesta, ki spada k okraju, 
sklada z območjem občine ali mestne občine po zakonu 
o razdejitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, 
okraje in občine, postanejo odborniki dosedanjega kra- 
jevnega ali mestnega ljudskega odbora odborniki ljud- 
skega odbora občine oziroma ljudskega odbora meetne 
občine. Ti odborniki lahko izvolijo največ 3 nove od- 
bornike izmed drugih državljanov, ki imajo volilno 
pravico v .območju okraja. 

3. člen 
Odborniki-mestnega ljudskega odbora Kranj posta- 

nejo odborniki ljudskega odbora mestne občine Kranj, 
odborniki mestnega ljudskega odbora Jesenice pa od- 
borniki ljudskega odbora mestne občine Jesenice. °Na 
svoji prvi sèji izvolijo ti odborniki izmed sebe v ljud- 
ski odbor okraja Kranj oziroma okraja Radovljica 
toliko odbornikov, kot ustreza razmerju med številom4 

prebivalcev dosedanjega mestnega območja Kranja ozi- 

roma Jesenic in med številom prebivalcev dosedanjega 
območja okraja Kranj okolica oziroma okraja Radovljica. 

Za območje, ki se pridruži. mestni občini Kranj 
oziroma mestni občini Jesenice, izvolijo tisti odborniki 
krajevnih ljudskih odborov, ki so bili izvoljeni na pri- 
pojenem območju, na sestanku izmed sebe v ljudski 
odbor mestne občine Kranj oziroma mestne občine Je- 
senice toliko odbornikov, kot ustreza razmerju med 
številom prebivalcev pridruženega območja in med šte- 
vilom prebivalcev dosedanjega mestnega območja Kra- 
nja oziroma Jesenic. 

4. člen 
Sedanji odborniki okrajnih ljudskih odborov in 

ljudskih odborov mest Ljubljane, Maribora in Celja 
postanejo odborniki ljudskih odborov okrajev oziroma 
mest Ljubljane, Maribora in Celja. 

6. člen 
Kjer se po zakonu o razdelitvi LR Slovenije na 

mesta, okraje in občine območje okraja spremeni tako, 
da kakšen okrajni ljudski odbor preneha in se njegovo 
območje pridruži drugim okrajem, ali kjer se samo del 
območja kakšnega okraja pridruži drugemu okraju ali 
mestu, postanejo tisti odborniki dosedanjega okrajnega 
ljudskega odbora, ki so bili izvoljeni v volilnih enotah 
na območju, ki se pridruži drugemu okraju ali mestu, 
odborniki ljudskega odbora tistega okraja ali mesta, 
kateremu se tako območje pridruži.     •  • 

/ 6. člen 
Za posebne primere, ki v 2. do 5. členu tega zakona 

niso izrecno obravnavani, se ustrezno uporabljajo do- 
ločbe teh členov. 

7. člen 
Odborniki ljudskega odbora okraja oziroma mesta 

lahko izvolijo na svoji prvi seji v ljudski odbor okraja 
oziroma mesta največ 5 odbornikov izmed državljanov, 
ki imajo volilno' pravico na območju okraja oziroma 
mesta. 

8. člen 
Dokler ne bodo izvoljeni zbori proizvajalcev, 

opravlja ljudski odbor okraja oziroma mesta vse zadeve, 
ki spadajo po načelih novega splošnega zakona o ljud. 
skih odborih v delovno področje okrajnega oziroma 
mestnega zbora in sam opravlja zadeve, o katerih ena- 
kopravno odločata okrajni oziroma mestni zbor in zbor 
proizvajalcev. 

II. Pristojnost ljudskih odborov 

9. člen 
- Dokler ne bodo izdani zakoni LR Slovenije o ljud- 
skih odborih, se uporabljajo glede pristojnosti ljudskih 
odborov, kolikor z določbami tega zakona ni drugače 
določeno, določbe 31., 33. in 34. člena splošnega zakona 
o ljudskih odborih z dne 6. junija 1949 (Uradni list 
FLRJ, št. 49-410/49, kolikor te določbe niso bile spre- 
menjene s poznejšimi predpisi, in drugi zakoniti pred- 
pisi. « 

10. člen 
V pristojnost ljudskih odborov'mest spadajo zadeve, 

ki so spadale doslej v pristojnost ljudskih odborov 
mest, izločenih iz okraja.   . .... 
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V pristojnost ljudskih odborov okrajev spadajo za- 
deve, ki so spadale doslej v pristojnost okrajnih ljud- 
skih odborov. 

11. člen 
V pristojnost ljudskih odborov mestnih občin Kranj 

hi Jesenice, ki sta mestni občini s posebnimi pravicami, 
spadajo vse zadeve, ki so spadale doslej v pristojnost 
mestnih ljudskih odborov Kranj in Jesenice kot ljudskih 
odborov mest, izločenih iz okraja. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS pa lahko po pred- 
logu vlade LRS z ukazom določi, da opravlja ljud- 
ski odbor okraja Kranj oziroma okraja Radovljica 
posamezne take zadeve, ki spadajo po veljavnih 
predpisih v pristojnost ljudskega odbora okraja tudi 
za območje mestne ''občine Kranj oziroma mestne ob- 
čine Jesenice. Zadeve s področja notranje uprave pre- 
idejo v pristojnost ljudskih odborov okraja Kranj, in 
okraja Radovljica, kolikor spadajo po veljavnih predpi- 
sih v pristojnost ljudskega odbora okraja; v pristojnosti 
mestnih občin Kranj in Jesenice pa^ ostane vodstvo 
upravnega kazenskega postopka. 

12. člen 
V pristojnost ljudskih odborov drugih mestnih 

občin spadajo tiste zadeve, ki so doslej spadale v pri- 
stojnost ljudekih odborov mest, spadajočih k okraju. 

Ljudskim odborom mestnih občin pa se lahko z 
ukazom Prezidija Ljudske skupščine LRS dajo v pri- 
stojnost-tudi posamezne zadeve, ki spadajo sicer v pri- 
stojnost ljudskega odbora okraja. 

1Q. Člen 

V pristojnost ljudskih odborov občin spadajo za- 
deve, ki so spadale doslej v pristojnost krajevnih ljud- 
skih odborov. 

14. člen . 

Zakonitost dela ljudskih odborov se nadzoruje po 
načelih novega splošnega zakona o ljudskih odborih. 

Zakonitost dela ljudskih odborov mestnih občin 
nadzoruje praviloma ljudski odbor okraja. V tistih 
zadevah, ki spadajo sicer v pristojnost ljudskega odbora 
okraja, vendar pa so dane na podlagi 11. in 12. člena 
tega zakona v pristojnost ljudskega odbora mestne ob- 
čine, ima nadzorstveno pravico Prezidij Ljudske skup- 
ščine LRS'oziroma pristojni organ republiške državne 
uprave. 

III. Organi ljudskih odboror 

16. člen 
.   Pri vseh ljudskih odborih se odpravijo izvršilni 

odbori, njihova poverjeništva In njihovi dosedanji sveti. 
Zadeve iz delovnega področja dosedanjih izvršilnih 

odborov preidejo' na ljudske odbore, kolikor jih po 
načelih novega splošnega zakona p ljudekih odborih in 
po določbah tega zakona ljudski odbori ne opravljajo 
po svojih organih. 

16. člen 
V sestavi ljudskih odborov okrajev in mest se 

ustanovijo sveti za skupine sorodnih zadev iz pristoj- 
nosti ljudskega odbora. Sveti izvršujejo zakone ter 

predpise ljudskega odbora in višjih državnih organov 
in opravljajo upravne zadeve iz svojega delovnega 
področja, in sicer po načelih novega splošnega zakona 
o ljudekih odborih 

17. člen 

Ljudski odbori okrajev in mest imajo tele svete: 
Ï. Svet za gospodarstvo; v njegovo delovno pod- 

ročje spadajo tele zadeve: sestavljanje predlogov druž- 
benega plana in proračuna ter zadeve e področja financ, 
industrije in obrtništva, trgovine, gostinstva in turizma, 
kmetijstva in gozdarstva, lova in ribištva; 

2. Svet za komunalne zadeve; v njegovo delovno 
področje spadajo: komunalne zadeve, stanovanjske za- 
deve, zadeve s področja urbanizma, gradbene zadeve 
ter zadeve lokalnega prometa, cest in vodnega gospo- 
darstva; 

3. Svet za prosveto in kulturo; v njegovo delovno 
področje spadajo zadeve s področja predšolske vzgoje, 
šolstva, prosvete, kulture, umetnosti, telesne kulture, 
predvojaške vzgoje in druge kulturne delavnosti; 

4. Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko; v 
njegovo delovno področje spadajo zadeve s področja 
ljudskega zdravstva, socialnega skrbstva, socialnega za- 
varovanja, delovnih razmerij in posredovanja dela; 

5. Svet za notranje zadeve; v njegovo delovno pod- 
ročje spadajo tele zadeve: varstvo pravnega reda, var- 
stvo reda in miru, skrb za varstvo prometa, zatiranje 
kriminalnosti, zasledovanje storilcev kaznivih dejanj in 
izvrševanje kazni; matična služba; zadeve protiletalske 
obrambe in požarnovarnostne službe.' 

Ljudska odbora mestnih občin Kranj in Jesenice 
imata svet za gospodarstvo, svét za" komunalne zadeve, 
svet za prosveto in kulturo ter svet za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko. 

Svet ima lahko odbore. Naloga odborov je, da pro- 
učujejo posamezna vprašanja in pripravljajo rešitve iz 
delovnega področja sveta. » 

18. člen 
Ljudski odbori drugih mestnih občin in občin 

lahko ustanovijo svete za opravljanje upravnih zadev, 
ki jih določi ljudski odbor. Ne morejo pa ustanoviti 
sveta za notranje zadeve. 

Sveti ljudskega odbora mestne občine oziroma ob- 
čine, ki se ustanovijo po določbah tega člena, rie morejo 
izdajati splošnih predpisov. 

10. člen 
Svet sestavljajo.predsednik in 4 do 8 članov. Svet 

za gospodarstvo ima lahko do 12 članov. ; 
Predsednike in člane svetov voli ljudski odbor. 

Predsednika voli ljudski odbor izmed svojih odbornikov, 
člane pa izmed svojih odbornikov, predstavnikov go- 
spodarskih in družbenih organizacij in izmed držav- 
ljanov, ki s svojimi osebnimi in strokovnimi zmožnostmi 
lahko pomagajo pri izpolnjevanju nalog sveta. Za člane, 
eveta je lahko izvoljen, samo državljan, ki sme biti iz- 
voljen za odbornika ljudskega odbora. 

Nihče ne more biti hkrati član več kot dveh svetov. 
Člani svetov imajo enake pravice in dolžnosti. 
Svef ima tajnika; ta je uslužbenec ljudskega odbora. 
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Odbori svetov imajo 3 do 7 članov; člane odbora 
izvoli svet izmed svojih članov, lahko pa tudi izmed 
drugih državljanov. 

20. člen 
' Vsak ljudski odbor izvoli izmed sebe predsednika 

ljudskega odbora. Ljudski odbor okraja ali mesta izvoli 
lahko izmed sebe tudi enega ali več podpredsednikov. 

Pravice in dolžnosti predsednika in podpredsedni- 
kov se ravnajo po načelih novega splošnega zakona o 
ljudskih odborih. 

21. člen 
Ljudski odbori občin in mestnih občin lahko usta- 

novijo sami ali po predlogu zboravolivcev v posameznih 
vaseh in drugih naseljih izven sedeža občine vaške od- 
bore. Če ljudski odbor ne sprejme predloga za ustano- 
vitev vaškega odbora, se zbor volivcev zoper odločbo 
ljudskega odbora občine oziroma mestne občine lahko 
pritoži na okrajni ljudski odbor. 

Naloga vaških odborov je pomagati ljudskemu od- 
boru - občine pri izvrševanju njegovih nalog, olajšati 
državljanom občevanje z ljudskim odborom občine in 
opravljati zadeve, ki se tičejo Samo prebivalcev vasi 
oziroma naselja, pa o njih ne odloči zbor volivcev. 

Vaški odbori so sestavljeni in delajo po načelih no- 
vega splošnega zakona o ljudskih odborih. 

IV. Organizacija administracije 

22. člen   ' 
• Za pripravljanje in izvrševanje opravil iz pristoj- 

nosti ljudskega odbora ima ljudski odbor administra- 
cijo; v administraciji delajo upravni, strokovni, izvršilni 
in pisarniški uslužbenci. 

Za pripravljanje in izvrševanje opravil iz delovnega 
področja posameznih svetov se lahko administracija 
ljudskih odborov okrajev in mest deli na oddelke. 

V administraciji ljudskih odborov mest se lahko 
ustanovijo namesto oddelkov uprave, lahko pa tudi 
uprave v okviru oddelkov. 

V ljudskih odborih manjših okrajev in v ljudskih 
odborih mestnih občin se ustanovijo za zadeve enega 
ali več svetov odseki ali referati v okviru tajništva. 
Odsekom in referatom načeluje tajnik ljudskega odbora. 

Tajništvo, oddelki in odseki se lahko delijo na 
manjše organizacijske enote. 

Administracijo in delo uslužbencev ljudskega od-, 
bora' vodi tajnik ljudskega odbora pod vodstvom pred- 
sednika ljudskega odbora. 

Oddelek vodi načelnik, ki je obenem tajnik ustrez- 
nega sveta ljudskega odbora. 

Odločbe v upravnem postopku izdaja načelnik od- 
delka po napotilih in navodilih sveta, v zadevah, ki ne 
spadajo v delovno področje oddelka in v takih občinskih 
ljudskih odborih, ki nimajo oddelkov,.pa tajnik 1 jud- 

ejskega odbora, če po zakonu in drugih predpisih višjih 
državnih organov, po statutu aH odloku ljudskega odbora 
to ne spada v pristojnost sveta. \ 

' ,, • 23. Člen 
Svet vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske 

oblasti začasno predpiše ob sodelovanju ljudskih odbo- 

rov okrajev, mest in mestnih občin Kranj in Jesenice 
in v skladu z načeli novega eplošnega zakona o ljudskih 
odborih organizacijo njihove administracije in začasno 
določi sistemizacijo delovnih mest v njihovi admini- 
straciji. 

Organizacijo oddelkov (uprav) za notranje zadeve 
pri okrajnih in mestnih ljudskih odborih in sistemiza- 
cijo delovnih mest v teh oddelkih (upravah) začasno 
predpiše minister za notranje zadeve LRS v sporazumu 
s svetom vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske 
oblasti. 

24. Člen 
Ljudski odbori okrajev začasno predpišejo ob so- 

delovanju ljudskih odborov drugih mestnih občin in ob- 
čin organizacijo njihove administracije in začasno do- 
ločijo sistemizacijo delovnih mest v njihovi admini- 
straciji.' 

Ljudski odbor mesta začasno predpiše ob sodelo- 
vanju k mestu spadajočih občin organizacijo njihove 
administracije in začasno določi sistemizacijo delovnih 
mest v njihovi administraciji. 

25. člen 
Da bi se olajšalo uradovanje ljudskega odbora 

oziroma njegovih oddelkov (uprav), lahko ljudski odbor 
okraja ali mesta v soglasju s Svetom vlade LRS za 
zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti ustanovi izposta- 
vo administracije ljudskega pdbora ali izpostave posa- 
meznih oddelkov ljudskega odbora za posamezne dele 
mestqèga območja oziroma za območja, ki so oddaljena 
od sedeža okraja. 

Izpostave oddelkov (uprav) za notranje zadeve 
lahko ustanovi minister za notranje zadeve LRS v spo- 
razumu s Svetom vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo 
ljudske oblasti. 

Izpostave opravljajo posamezna upravna in tehnič- 
na opravila iz delovnega področja administracije ljud- 
skega odbora okraja oziroma mesta. Odločbe v uprav- 
nem postopku, lahko izdajajo mestne in okrajne 
izpostave oddelkov za notranje zadeve. 

26. cien 
Uslužbence ljudskih odborov postavlja in razrešuje 

ljudski odbor. 
Načelnike oddelkov in uprav postavlja in razrešuje 

ljudski odbor v soglasju s pristojnim organom republiške 
državne uprave. Načelnika oddelka (uprave) za notranje 
zadeve postavlja minister Za notranje zadeve LRS v spo- 
razumu z ljudskim odborom, uslužbence tega oddelka 
(uprave) pa v sporazumu s predsednikom okrajriega 
oziroma mestnega ljudskega odbora. 

Ljudski odbor lahko pooblasti svojega predsednika, 
da poslavlja in razrešuje druge uslužbence ljudskega 
odbora. 

Ljudski odbor občine-in. mestne občine postavlja 
in razrešuje tajnika in blagajnika v sporazumu s pred- 
sednikom ljudskega odbora okraja oziroma mesta. 

* 
V. Prehodne in končne določbe - 

27. člen 
V upravnem postopku. se ravnajo ljudski odbori 

po načelih 76. člena novega splošnega zakona o ljudskih 
odborih. ' . , 
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O pritožbah zoper odločbe, ki jih izdajo v upravnem 
postopku ljudeki odbori mestnih občin, odloča pravi- 
loma ljudski odbor okraja. O pritožbah zoper odločbe, 
ki jih izda ljudski odbor mestne občine y takih zadevah, 
ki spadajo praviloma v pristojnost ljudskega odbora 
okraja, vendar pa sondane na podlagi 11. in 12. člena, 
tega zakona v pristojnost ljudskega odbora mestne 
občine, odloča pristojni organ republiške državne uprave. 

28. člen 
Volitve ljudskih odborov občin in mestnih občin 

po 2. členu in po drugem odstavku 3. člena tega zakona 
se morajo izvršiti najpozneje v 10. dneh po uveljavitvi 
tega zakona. 

Sestanek odbornikov ljudskih odborov za izvolitev 
novega ljudskega odbora občine ali mestne občine- po 
2. členu, skliče predsednik okrajnega ljudskega odbora, 
sestanek odbornikov za izvolitev odbornikov po drugem 
odstavku 3. člena pa predsednik ljudskega odbora 
mestne občine Kranj oziroma Jesenice. 

29. člen 
Prve seje novih ljudskih odborov morajo biti naj- 

pozneje v 20 dneh po uveljavitvi tega zakona. 
Prvo sejo ljudskega odbora skliče predsednik 

okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbora. Skli- 
canje prve seje se razglasi tudi na način, kot je kje 
v navadi. 

30. člen 
Na prvi seji izvoli ljudski odbor komisije ljudskega 

odbora, predsednika in podpredsednike ljudskega od. 
bora ter predsednike in člane svetov ljudskega odbora; 
Imenuje tajnika ljudskega,odbora in načelnike oddelkov, 
oziroma uprav in sklepa tudi o,drugih nujnih zadevah, 
ki so v zvpzi s pričetkom,dela ljudskega odbora. . 

'31. člen 
Z dnem, ko se zbero ljudski odbori k prvi seji 

(29. člen tega zakona), prenehajo dosedanji ljudski 
odbori in začnejo delati novi ljudeki odbori. , 

S tem dnem morajo prevzeti novi ljudski odbori 
delo dosedanjih ljudskih odborov; za pravilnost pre- 
vzema je odgovoren predsednik novega ljudskega od- 
bora. - 

32. člen, 
Predpise za izvršitev lega zakona izda po potrebi 

Svet vlade LRS za zakonodajo -; in izgradnjo ljudske 
oblasti. •  '     ' '    '     . 

33..,člen 
Ta zakon velja z dnem objave v »Uradnem listu 

LRS«. •"•    '•;•'•., 
U št. 66       ' •,•.-'•'••.;.'       '.''.' 
Ljubljana, dne 18. aprila ,1952. ,    ,, 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE   . 

, Sekretar:      "        ' Predsednik: 
France Lubej 1. r. ' '    . Josip Vidmar 1. r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
41. 

Na podlagi 32. člena zakona o reorganizaciji ljud- 
skih odborov izdaja Svet vlade LRS za zakonodajo in 
izgradnjo ljudske oblasti 

navodilo 
za izvršitev zakona o reorganizaciji ljudskih odbproT 

Do dneva, ko pričnejo poslovati novi ljudski 
odbori po 32. členu zakona o reorganizaciji ljudskih 
odborov, morajo sedanji ljudski odbori prenesti zade- 
ve iz svoje pristojnosti na nove ljuds-ke odbore po do- 
ločbah tega navodila. 

II 
Vse zadeve, za katere so bili pristojni dosedanji 

krajevni ljudski odbori in ljudski odbori mest v sestavi 
okraja, prevzamejo novi ljudski odbori tistih občin 
oziroma mestnih občin, katerih območju se pridružijo 
območja dosedanjih krajevnih oziroma mestnih ljud- 
skih odborov. / ' 

Zadeve, ki so spadale v pristojnost dosedanjih 
rajonskih ljudskih odborov, prevzamejo mestni ljudski 
odbori; kjer je na območju dosedanjega rajonskega 
ljudskega odbora ustanovljena občina na območju me- 
sta, prevzame zadeve, ki spadajo po veljavnih predpisih 
v pristojnost občinskega ljudskega odbora, ljudski, od- 
bor nove občine, zadeve, ki spadajo v pristojnost ljud- 
skega odbora okraja, pa prevzame mestni ljudski 
odbor. /       ;t ' ,     ,.   •   ' 

Vse zadeve iz pristojnosti. dosedanjih  okrajnih 
ljudskih odborov, katerih območje se pridruži drugim 
okrajem ali mestom, prevzame ljudski odbor tistega- 
okraja ali mesta, ki se mu pridruži tak okraj ali. del 
okraja. 

III  '    • 

Mestna ljudska odbora Kranj in Jesenice prene- 
seta tiste notranje zadeve, ki.spadajo po veljavnih 
predpisih v pristojnost ljudskega odbora okraja, na 
ljudski odbor okraja Kranj oziroma okraja Radovljica. 

Ljudski odbori tistih upravnih ^teritorialnih enot, 
ki prenehajo, prenesejo arhiv, vpisnike in.tekoče spise 
na tiste ljudske odbore, ki prevzamejo njihove1 zadeve. 

Če se območje ljudskega odbora tako upravne'te- 
ritorialne enote, ki preneha, razdeli tako, da se pri-, 
druži območju različnih ljudskih odborov, je ravnati 
takole: '       .' 

1. arhiv prevzame tisti ljudski odbor, katerega 
območju se pridruži pretežni del območja upravne te- 
ritorialne enote, ki preneha; ' • 

2. vpisnike in druge evidenčne spise prevzame 
tisti ljudski odbor katerega območju se pridruži pretež- 
ni del območja upravne teritorialne, enote,-ki preneha;: 
ta ljudski odbor pa mora poslati overjen prepis vpisov 
iz takih vpisnikov,in drugih evidenčnih spisov tistemu 
ljudskemu, odboru, .katerega območju se je pridružil 
ostali del območja upravne teritorialne enote, ,ki je 
prenehala; tek ljudski odbor vpiše te izpiske v celoti 
v svoje vpisnike in druge evidenčne spise; če se kak- 
šsn vpisnik ali evidenčni spis nanaša samo na tisti del 



Stran 84 URADNI LIST St. 11 — 19. IV. 1952 

območja dosedanjega, ljudskega odbora, ki se pridruži 
območju drugega ljudskega odbora, ali če so vpisniki 
ali evidenčni spisi tehnično sestavljeni tako, da se dajo 
posamezni deli izločiti brez škode za celoto (n. pr. 
kartoteke, kmetijski popisni listi itd.), se prenese iz- 
virnik posameznega vpisnika ali posameznega spisa na 
tisti ljudski odbor, katerega območju se je pridružil 
del območja dosedanjega ljudskega odbora. 

3. tekoče spise ljudskega odbora upravne teritori- 
alne enote, ki preneha, prevzame tisti ljudski odbor, 
ki postane glede na pridružitev posameznih območij 
krajevno pristojen; ta ljudski odbor pa mora o pre- 
vzemu spisov obvestiti prizadete stranke; 

4. ljudski odbor, ki prevzame tekoče spise, jih vpi- 
še na novo v svoje vpisnike z dnem, ko jih prevzame, 
v opombi pa zaznamuje dosedanjo številko spisa in 
naziv ljudskega odbora, od katerega je spis prevzel; 
ljudski odbor, ki spise odstopi, mora v svojem vpisniku 
vpisati, kateremu ljudskemu odboru je spis odstopil in 
kdaj; o vseli prenesenih spisih mora ljudski odbor na- 
praviti poseben seznam v dveh izvodih; en izvod 
pošlje ljudskemu odboru, kateremu odkopa spise, drugi 
izvod pa priloži svojemu arhivu. 

Poverjeništva za notranje zadeve ljudskih odborov 
tistih okrajev, ki prenehajo, in ljudskih odborov mest 
Kranj in Jesenice, prenesejo arhiv, vpisnike in tekoče 
spise na pristojne organe za notranje zadeve pristoj- 
nih okrajnih ljudskih odborov po navodilih ministra za 
notranje zadeve. 

Ljudski odbori upravnih teritorialnih enot, ki pre- 
nehajo oziroma njihovi organi morajo opraviti vse na- 
roke in obravnave, razpisane do dneva, ko prenehajo, 
in morajo izdati odločbe- Obravnave in naroke, ki so 
razpisani za pozneje, morajo preklicati in to sporočiti 
vsem, ki so vabljeni. Nedokončane spise morajo odsto- 
piti pristojnemu ljudskemu odboru. 

VI 

Podjetja in zavodi iz pritojnosti ljudskega odbora 
upravne teritorialne enote, ki preneha, preidejo z 
dnem, ko ljudski odbor preneha, v pristojnost tistega 
ljudskega odbora, ki se mu pridruži območje, na ka- 
terem je kakšno podjetje ali zavod. Podjetja in zavodi 
se prenesejo komisijsko po načelih uredbe o pre- 
nosu podjetij iz pristojnosti enega v pristojnost dru- 
gega državnega organa. 

Če se območje upravne teritorialne enote, ki pre- 
neha, razdeli in pridruži območjem različnih ljudskih 
odborov tako, da bi se po načelu prvega odstavka te 
točke morale podružnice, poslovalnice, izpostave itd. 
odcepiti od s-vojih podjetij, central, matičnih zavodov 
itd., prevzame začasno vse take podružnice, posloval- 
nice, izpostave itd. tisti ljudski odbor, v katerega ob- 
močju je sedež podjetja ali zavoda. To stanje pa mo- 
rajo prizadeti ljudski odbori sporazumno čimprej ure- 
diti, po veljavnih predpisih. 

Upravo nad nepremičninami in nad zgradbami z 
vsemi napravami (instalacijami itd.), ki so bile v upra- 
vi ljudskega odbora upravne teritorialne enote, ki pre. 
neha, prevzame tisti ljudski odbor, katerega območju 
se pridruži območje, kjer leži nepremičnina. 

Prevzem nepremičnin po tretjem odstavku te toč- 
ke je pravni naslov za vpis organa upravljanja v zem- 
ljiški knjigi. Ta vpis predlaga sodišču tisti ljudski od- 
bor, Id nepremičnino prevzame. Novi upravni organ 
se vpiše v zemljiški knjigi po uredbi o vknjižbi lastnin- 
ske pravice na državnih nepremičninah. Kjer je vpk 
san kot upravni organ v zemljiški knjigi izvršilni odbor 
ljudskega odbora, je treba vpisati kot upravni organ 
pristojni ljudski odbor. 

VII 

Inventar ljudskega odbora upravne teritorialne 
enote, ki preneha, prevzame komisijsko tisti ljudski 
odbor, na katerega obrriočju je inventar po pridru- 
žitvi. S tem inventarjem razpolaga ta ljudski odbor po 
odstoječih predpisih. 

Z inventarjem dosedanjih poverjeništev za notra- 
nje zadeve razpolaga ministrstvo za notranje zadeve. 

VIII 

Določbe od IV do VII točke se primerno uporab- 
ljajo tudi v primerih, kjer se samo del območja kakšne- 
ga ljudskega odbora pridruži območju drugega ljud- 
skega odbora. 

IX 

Delavce in uslužbence ljudskih odborov tistih 
upravnili teritorialnih enot, ki prenehajo, prevzamejo 
tisti ljudski odbori, katerih območju se pridruži pre- 
težni del območja ukinjene upravne teritorialne eno^ 
te. Kolikor tem delavcem in uslužbencem delovno ali 
službeno razmerje ni že odpovedano, ga morajo ljud- 
ski odbori odpovedati po veljavnih predpisih, kolikor 
glede njihove zaposlitve ne določijo kako drugače. Do 
prvç seje novega ljudskega odbora odpove1 lahko služ- 
beno oziroma delovno razmerje dosedanji ljudski od. 
bor, od prve seje novega ljudskega odbora pa novi 
ljudski odbor. Z uslužbenci poverjeništva za notranje 
zadeve ljudskih odborov upravnih teritorialnih enot, ki 
prenehajo, razpolaga minister za notranje zadeve. 

X 

Volilni material in volilne imenike prevzame tisti 
ljudski odbor, katerega območju sé'pridruži pretežni 
del območja ljudskega odbora upravne teritorialne 
enote, ki preneha. 

Če je volilni imenik sestavljen po posameznih ob- 
močjih, prevzame posamezne dele imenika tisti ljudski 
odbor, katerega območju se pridruži območje, na ka- 
tero se nanašajo posamezni deli volilnega imenika. ' 

XI 
Glede prenosa vojaških zadev, se morajo krajevni 

ljudski odbori ravnati po nav.odilih okrajnih ljudskih 
odborov, okrajni ljudski odbori pa po navodilih pri- 
stojnih vojaških organov. 

XII 
Matični okoliši do  nadaljnjega  ostanejo,  kot so 

sedaj. 
XIII 

Tekoča proračunska sredstva okrajev, ki prene- 
hajo, ter okrajnih ljudskih odborov, katerih območje 

/ 
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se samo deloma pridruži, drugemu okrajnemu ljudske- 
mu odboru, razdeli minister za finance sporazumno s 
prizadetimi okrajnimi ljudskimi odbori, tekoča prora- 
čunska sredstva dosedanjh krajevnih ljudskih odborov 
pa okrajni ljudski odbor v sporazumu s prizadetimi 
občinskimi ljudskimi odbori. 

Mestni občini Kranj in Jesenice obdržita svoja te- 
koča računska sredstva. 

o 

XIV , 

Kateri okrajni ljudski odbori prevzamejo obvez- 
nosti ljudskih odborov okrajev, ki prenehajo, in ljud- 
skih odborov okrajev, katerih območje se samo deloma 
pridruži drugemu okrajnemu ljudskemu odboru, odloči 
minister za finance V sporazumu s prizadetimi okraj- 
nimi ljudskimi odbori. Prevzem obveznosti dosedanjih 
krajevnih ljudskih odborov uredi okrajni ljudski odbor 
sporazumno s prizadetimi občinskimi ljudskimi odbori. 

* XV 

Določbe tega navodila se primerno uporabljajo tu- 
di za mestne in rajonske ljudske odbore. 

XVI 

Zadeve prenosa po tem navodilu imajo prednost 
pred vsemi drugimi tekočimi zadevami. 

XVII.     \ 
• 

Po 26. členu zakona o reorganizaciji ljudskih od- 
borov postavlja načelnika oddelkov in uprav ljudski 
odbor v soglasju s pristojnim organom republike držav- 
ne uprave, načelnika oddelka za notranje zadeve pa 
minister za notranje zadeve v sporazumu z ljudskim 
odborom. Uslužbenec, ki je predlagan za načelnika, 
ne more opravljati službe načelnika, dokler ljudski 
odbor ne dobi soglasja pristojnega republiškega orga- 
na za imenovanje načelnika. 

XVIII 

Na podlagi tega navodila izdajo posamezni sveti 
vlade LRS in ministrstva po načelih tega navodila 
natančnejša navodila za prevzem zadev iz svoje uprav- 
ne ponoge. . ' 

XIX 

To navodilo velja z dnem objave v >Uradnem li- 
stu LRS«. 

Št. 369/1-52 
Ljubljana, dne 17. aprila 1952. 

Podpredsednik, vlade in predsednik Sveta 
vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljud- 

ske oblasti: 
' Marijan Brecelj 1. r. . 

ZAPISNIK 
1. seje III. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

drugega sklica dne 11. aprila 1952 

Predsedoval:  dr. Ferdo  Kozak,  predsednik 
Tajnik: inž. Pavle  Zaucer 
Predsednik prečita ukaz Prezidija Ljudske skup- 

ščine LRS o sklicanju Ljudske skupščine k njenemu 
III.  rednemu  zasedanju   drugega  sklica,   prične   ob 
10. uri prvo eejo ter določi, da bo zapisnik prve seje : 
vodil tajnik inž. Pavle Žaucef. 

Pred prehodom na dnevni red razglasi predsednik, 
da je skupščina prejela predloge: • 

predsednik vlade LRS je dostavil ljudski skup- 
ščini v' razpravo in sklepanje naslednja zakonska pred^ 
loga: 

predlog zakona o razdelitvi Ljudske republike 
Slovenije na mesta, okraje in občine, in 

predlog zakona o reorganizaciji ljudskih odborov. 
Oba predloga sta bila po 36. členu poslovnika do- 

stavljena zakonodajnemu odboru in odboru za ljudsko 
oblast. Odbora sta ö zakonskih predlogih razpravljala 
in sklepala ter dostavila skupščini poročili. 

Minister za pravosodje LRS je dostavil ljudski 
skupščini naslednji predlog: 

»Na I. rednem zasedanju drugega sklica je Ljud- 
ska skupščina Ljudske republike Slovenije sprejela 
odlok o razrešitvi in začasni postavitvi sodnikov okrož- 
nih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji. 

Pri izvrševanju tega odloka se je pokazala potreba 
spremeniti dosedanjo zasedbo okrožnih sodišč v Slove- 
niji (razen okrožnega sodišča v Celju). Ker pa novi 
z^kon o ureditvi ljudskih sodišč v doglednem času še ne 
bo' sprejet, sem prisiljen predlagati ljudski" skupščini, 
da izvrši potrebne izpremembè. V sporazumu med Mi- 
nistrstvom za pravosodje FLRJ in Svetom za zakono- 
dajo in izgradnjo ljudske oblasti FLRJ naj se potrebne 
spremembe izvrše v republikah po istem postopku, kot 
so bila okrožna sodišča začasno postavljena. 

Zato predlagam, da pride na dnevni red na- 
slednjega zasedanja ljudske skupščine tudi odlok o raz- 
rešitvi nekaterih sodnikov okrožnih sodišč v Ljudski 
republiki Sloveniji.« 

Vse to pride na dnevni red, če tako sklene skup- 
ščina. .   ; 

Nato je poročevalec administrativnega odbora po- . 
dal poročilo o delu odbora v času med II. in III. rednim 
zasedanjem Ljudske skupščine LRS drugega sklica, ki 
ga je skupščina soglasno sprejela.     • 

Dopusti ljudskim poslancem. — Na predlog pred- 
sednika je skupščina odobrila zaprošeni dopust ljud- 
skim poslancem: Jožetu Hribarju, Janku Smoletu, Da- 
nilu Vojski, Albinu Kovaču, Rudolfu Hriberniku, dr. 
Marjanu Ahčinu, Karlu LeviČniku, Josipu Vidmarju, 
Albertu Jakopiču, Edvardu Kardelju, Borisu Kidriču, 
Jožetu Brileju in Saìku ,Hukiču.    ^ • 

Nato objavi predsednik, da je skupščina prejela 
dve brzojavki iz Rene, okraj Gorica, spomenico prebi- 
valstva RLO Renče proti priključitvi k občini Šempeter 
in protestno resolucijo prebivalcev Žalca, v kateri pro- 
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testirajo proti dogodkom v Trstu ter londonski kou- 
. terenci. 

Prehod na dnevni red. 
Glede na v uvodu objavljena sporočila in glede 

sklepa, ki ga je sprejela ljudska skupščina na 1. seji 
I. izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS dru- 
gega sklica dne 21. marca 1952 v zvezi s predlogom 
odbora za gospodarstvo in finance o izvolitvi posebne 
komisije za proučitev obrtnega vprašanja v zvezi z 
družbenim planom, da se ta komisija izvoli na prvem 
prihodnjem zasedanju Ljudske skupščine LRS, pred- 
lagam tale dnevni red; 

1. razprava in -sklepanje o predlogu zakona o raz- 
delitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje 
in občine, 

2. razprava in sklepanje o predlogu zakona o re- 
organizaciji ljudskih odborov, t 

3. razrešitev in začasna postavitev nekaterih so- 
dnikov okrožnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji, 

4. izvolitev posebne komisije Ljudske skupščine 
LRS za proučitev obrtnega vprašanja v zvezi z druž- 
benim planom. Skupščina je ta dnevni red soglasno 
sprejela. 

Po sprejetju dnevnega reda preide predsednik k 
prvi točki, lo je na razpravo in sklepanje o predlogu 
zakona o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na me- 
sta,, okraje in občine, prične razpravo in pozove poro- 
čevalca zakonodajnega odbora in odbora za ljudsko 
oblast, da poda poročilo. 

Po poročilu, ki ga je podal poročevalec obeh od- 
borov Vlado Majhen, poda ekspoze o predlogu zakona,, 
o razdelitvi Ljudske republike- Slovenije na mesta, 
okraje in občine dr. Marijan Brecelj, podpredsednik 
vlade in predsednik Sveta vlade LRS za zakonodajo in 
izgradnjo ljudske oblasti.. Ob zaključku ekspoze ja je v 
imenu vlade LRS izjavil, da vlada sprejema vse pred- 
ložene predloge, ki jih predlagata zakonodajni odbor 
in odbor za ljudsko oblast, razen predloga o združitvi 
predlagane občine Jablanica pod Snežnikom v okraju 
Postojna z mestno občino Ilirska Bistrica. 

Po ekspozeju odredi predsednik od 11,25 uri 15- 
minutni odmor ter pozove poslance, ki žele govoriti v 
razpravi, da se med odmorom priglasijo tajniku. 

, Ob 11,45 se seja nadaljuje. 
Na predlog ljudskega poslanca Antona Dolgana 

prečita predßednik brzojavki prebivalstva KLO Žabice 
in množičnih organizacij Vrbovo iz okraja Postojna. 
•Prav tako prečita predsednik pravkar prispele brzo- 
javke iz Renč. Ljudski poslanec Mirka Ciglič pa pred- 
laga, naj se prečita še spomenica, ki jo je predložila 
ljudski skupščini OF iz-Renč. i 

"V razpravi so govorili ljudski poslanci — vsi >za«, 
in sicer: •, 

Zdravko Smrekar; 
Danilo Petrinja, ki je v svojem govoru izjavil, da 

se strinja s predlogom zakonodajnega odbora in 
in odbora za ljudsko oblast o priključitvi predlagane 
občine Jablanice pod -Snežnikom — okraj Gorica k 
predlagani mestni občini Ilirska Bietrica. Kolikor pa 
bi vlada vztrajala,pri svojem predlogu, da-ostane- Ja- 
blanica pod Snežnikom samostojna občina, .pa predlaga 
amandma, da se osnuje poleg predlaganih, občin Ja-< 

blanica pod Snežnikom in mestne občine Ilirska Bi-' 
strica še občina Jelšane s sedežem v Jelšanah, ki bi- 
obsegala k. o. Jelšane, Novokračine,-Dolenje, Sušak in 
Veliko brdo, iz predlagane mestne občine Ilirska Bi- 
strica; 

Jože Grabrijan, ki, je izjavil, da se ne strinja s 
predlogom zakonodajnega odbora in odbora za ljudsko 
oblast, da se iz predlagane občine Mozelj, okraj Črno- 
melj izloči k. o. Bukova gora z iiaselji Dolenja Bukova 
gora^ Draga, Gorenja Bukova gora, Gradec, OvČjak, 
Slaba gorica, Srednja Bukova gora in priključi k pred- 
lagani mestni občini Črnomelj ter predlaga amandma, 
da k. o. Bukova gora z navedenimi naselji ostane v 
predlagani občini Mozelj, v okraju Kočevje; 

Franc Lubej je predložil amandma, da se predla- 
gana občina Kostrivnica.s sedežem v Zgornji Kostriv- 
nici, ki bi obsegala k. o; Čača vas, Drevenik, Spodnjo 
Kostrivnico in Zgornji Gabernik priključi, po prvot- 
nem vladnem predlogu, k predlagani občini Rogaška 
Slatina. , * 

Janez Petrovič predlaga naslednja amandmaia: 
osnuje naj se nova občina Lovrenc na Dravskem polju, 
ki bi obsegala k. o. Pleterje, k. o. Sv. Lovrenc na 
Dravskem polju, k. o. Apače in Župečjo vas — del 
iz predlagane' občine Cirkovci in da se predlagana ob- 
čina Cvetkovci, okraj Ptuj preimenuje v Podgorci, s 
sedežem v Podgorcih; 

Bogomil Vižintin. 
Ob 13,15, prekine.predsednik sejo in .razdasi, da 

se bo seja nadaljevala ob 16,30. 
Ob 16,45 se. seja nadaljuje. 
V nadaljevanju razprave o predlogu zakona o raz- 

delitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje 
in občine so še govorili ljudski poslanci — vsi >za«: 

Jože Primožič, Mirko Remec; 
Mirka Ciglič, ki je predlagala amandma, in sicer, 

da se osnuje v okraju Gorica nova občina Renče s se- 
dežem v Renčah, ki naj bi obsegala k. o. Bukovico 
naselje Bukovica, k. o. Renče naselje Renče-deUz pred- 
lagane občine Šempeter pri Gorici in k. o. Renče-del 
naselje ' Gradišče-del -iz predlagane občine Zali -hrib; 

Mirko Zlatnar;  •   '    * 
, Mitja Ribičič, Glede predloga o formiranju noy,e 

občine Rateče-Planica V okraju Radovljica. s sedežem 
v Ratečah, predlaga amandma, da se predlagana občina 
Rateče-Planica priključi k predlagani^ občini Kranjska 
gora s sedežem v Kranjski gori; 

Jakob Dernač,.Miha Potočnik,/ Ivan Regent .in 
Anton Dolgan. ' -; 

Ker je bila s tem lista govornikov izčrpana; odredi 
predsednik ob 18,15 odmor ter predlaga, da naj odbora 
za zakonodajo in ljudsko oblast med odmorom razprav? 
ljata o predloženih amandmajih in da dasta o tem 
poročilo. 

Ob 19,30 se seja nadaljuje. 
Poročevalec zakonodajnega odbora in odbora za 

ljudsko oblast Vlado Majhen izjavi v imenu'obeh od- 
borov, da odbora sprejemata vse predložene amand- 
maje, razen amandmaja o ustanovitvi samostojne ob- 
čine Renče v okraju Gorica in da .vztrajata odbora pri 
svojem predlogu, da: se k.ò. Renče priključi-k predla- 

V '      < • -i 
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gani občini Šempeter. — Nadalje izjavi. poročevalec, 
da se odbora strinjata s predlogom vlade, da predla- 
gana občina Stari trg pri Stični, okraj Ljubljana okolica 
dobi staro ime Šentvid pri Stični, ) 

V imenu vlade izjavi njen podpredsednik dr. Ma- 
rijan Brecelj, da vlada sprejema poročilo obeh odborov 
glede predloženih amandmajev, razen predloga o pri- 
ključitvi Rene k predloženi občini Šempeter pri Gorici 
in pristaja na amandma ljudskega poslanca Mirke Ciglič. 

Po 42. členu poslovnika da predsednik amandma 
ljudskega poslanca Mirke Ciglič na glasovanje. Skup- 
ščina z večino glasov sprejme predloženi amandma, ki 
je s tem postal sestavni del zakonskega predloga. Proti 
]e glasovalo 25 ljudskih poslancev. 

Nato preide predsednik na glasovanje o predlože- 
nem zakonu o razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
na mesta, okraje in občine. — Skupščina soglasno 
sprejme predloženi zakon in predsednik razglasi, da 
bo po 47. členu poslovnika in 72. Členu ustave dostav- 
ljen Prezidiju Ljudske skupščine LRS, da ga razglasi. 

Ob 20. zaključi predsednik 1. sejo in razglasi, da 
bo *2. seja III. rednega zasedanja jutri, to je dne 12. 
aprila 1952 ob 10. z nadaljevanjem na 1. seji sprejetega 
dnevnega reda. 

Št. L3 62/1-52 
Ljubljana, dne 11. aprila 1962. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: 
Inž. Pavle Žaucer 1. r. Dr. 

Predsednik: 
Ferdo Kozak 1. r. 

ZAPISNIK        . 
2. seje III. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRR> 

drugega sklica dne 12. aprila 1952 

• .  Predsedoval: dr. Ferdo  Kozak, predsednik 

Tajnik:  Edo  Mavric 
Ob 10,15 prične predsednik Ljudske skupščine 

LRS 2. sejo III. rednega zasedanja Ljudske skupščine. 
LRS drugega sklica, določi, da bo zapisnik današnje 
eeje vodil.tajnik Edo Mavric ter prosi tajnika inž. Pavla 
Žaucerja, da prečita zapisnik 1. seje- III. rednega za- 
sedanja, ki ga skupščina' odobri, nakar se „zapisnik 
podpiše. '     •        '   '      .'•'..• 

' Pred prehodom na dnevni red razglasi predsednik, 
da je skupina poslancev Ljudske skupščine LRS pred- 
ložila skupščini/ resolucijo proti ' reševanju tržaškega 
vprašanja brez Jugoslavije.   .•/.,, 

Nato preide predsednik.na dnevni red.' 

Pri prvi točki dnevnega reda je skupščina razprav- 
ljala in sklepala o predlogu, zakona o reorganizaciji ljud- 
skih odborov. Po poročilu poročevalca zakonodajnega 
odbora in odbora za ljudsko oblast' dr. Franceta Ho- 
čevarja, je podal ekspoze o tem zakonskem predlogu 
podpredsednik vlade in.predsednik Sveta vlade LRS za 
zakonodajo, in, izgradnjo ljudske oblasti, dr. Marijan 
Brecelj. ,    . 

, -,   V.razpravi.sta govorila Jjudski poslanec Jaka Avšič, 
>za< in je predložil k 17. členu-tega zakona amandma, 

in sicer, da se ta člen dopolni z dodatkom, da na pred- 
log občine v soglasju z vlado LRS izda Prezidij Ljudske 
skupščine LRS ukaz o ustanovitvi svetov, ki niso v tem 
zakonu določeni, in ljudski poslanec Jože Globačnik >za«. 

Po izjavi predsednika Sveta vlade LRS za zakono- 
dajo in izgradnjo ljudske oblasti, ki je v imenu vlade 
LRS izjavil, da ne sprejema predloženi amandma, sta 
govorila še ljudska poslanca Vlado Krivic — za amand- 
ma in Vlado Majhen — proti amandmaju. 

Nato pozove predsednik poročevalca zakonodajnega 
odbora in odbora za ljudsko oblast, da se izjavi o • 
amandmaju. Poročevalec obeh odborov Jr. France 
Hočevar je izjavil, da nima tega pooblastila, zato je 
predlagal, da se seja prekine, da bi se lahko odbora 
sestala in sklepala o predloženem amandmaju. 

Ob 11,15 je predsednik prekinil sejo. 
Seja se je nadaljevala ob 12,10. 

V nadaljevanju razprave o predlogu zakona o re- 
organizaciji ljudskih odborov je izjavil poročevalec za- 
konodajnega4 odbora in odbora za ljudsko oblast, da od- 
bora ne sprejemata amandma k 17. členu,' ki ga je 
predložil ljudski poslanec Jaka Avšič. 

Ker je predlagatelj vztrajal pri amandmaju, ga je 
predsednik po 42. členu poslovnika dal na glaso- 
vanje. Skupščina je z večino glasov zavrnila predloženi 
amandma. 

V razpravi je govoril še Vinko Hafner — >za«.. 
Nato je skupščina soglasno sprejela predloženi za- 

konski predlog, ki bo v smislu 72. člena poslovnika do- 
stavljen Prezidiju Ljudske skupščine LRS, da ga raz- 
glasi. 

-V drugi točki dnevnega reda je skupščina na pred- 
log ministra.za pravosodje LRS dr. Helija Modica raz- 
rešila in. izvolila nekatere sodnike okrožnih sodišč, y 
Ljudski republiki Sloveniji, in sicer: 

pri okrožnem sodišču v Ljubljani je razrešila: 
Adolfa Hudnika, Antona Stariho, Viktorja Pròhinàrja, 
Stanka Hribarja in Franca Poljanca in izvolila: Jožeta 
Pernuša, Albina Dobrajca in Stanka Osterca; 

pri okrožnem sodišču v Mariboru je razrešila 
Mirka Kušarja in izvolila Stanka Štora; 

pri okrožnem sodišču v Novem mestu je razrešila 
Emina Ferfoljo in izvolila Mileta Jenka; 

pri okrožnem sodišču v Gorici je razrešila Antona 
Bizjaka in Rudolfa Jereba ter izvolila Antona Stariho, 
Viktorja Prohinarja in Franca Leskovica. — Nato raz-" 
glasi predsednik, da bo skupščina izdala ustrezajoči 
odlok. 

V tretji točki dnevnega reda, to je izvolitev^ po- 
sebne komisije Ljudske skupščine LRS za preučitev- 
obrtnega vprašanja v zvezi z družbenim planom, ' je 
Jjudeki poslanec. Karel Reberšek predlagal, da se v* to 
komisijo izvolijo: Viktor Stopar, dr. Miha Potočnik, 
•••• Maček, Leopold Krese in Edo Mavric, na predlog 
ljudskega poslanca Angelco Oçepck pa še Angela Bo- 
štjančič.'. . ''."'•        i. ... 

, O problemu obrtnega vprašanja v zvezi z družbenim 
planom sta govorila Viktor Stopar m Edo Mavric, nakar 
je skupščina soglasno izvolila predlagane ljudske po- ' 
slance v to komisijo. "        "   .       * ' '   ' 
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Tajnik skupščine inž. Pavle Zaucer je v imenu 
predlagateljev prečital naslednjo resolucijo: 

»Ljudski poslanci Ljudske skupščine Slovenije, 
zbrani na III. rednem zasedanju, razpravljajoč o ukre- 
pih nadaljnje graditve socializma v naši deželi, sma- 
tramo za potrebno, da se najodločneje upremo reševa- 
nju jržaškega vprašanja brez Jugoslavije in ponovnemu 
izročanju slovenskega ljudstva v roke tistim," ki so ga 
več kakor 25 let načrtno uničevali. Nikdar ne bomo 
pristali na to, da se vprašanje Trsta reši enostransko 
— mimo nas, na račun naših žrtev — najmanj pa, da 
se ob vprašanju Trsta daje novih vzpodbud premaga- 
nemu italijanskemu imperializmu. Ponovno poudarja- 
mo, da je način za rešitev tržaškega vprašanja sporazum 
med Jugoslavijo in Italijo, in sicer na osnovi predloga 
vlade FLUJ. 

Kot predstavniki in tolmači volje in hotenja vsega 
lovenskega naroda, ki je množično in odločno nastopil 

proti italijanskim fašističnim nakanam v Trstu, z na- 
vdušenjem odobravamo odločne in jasne besede tova- 
riša Tita v Zvezni skupščini in enoten nastop vseh 
jugoslovanskih narodov, ki jasno kaže vsemu svetu, da 
se na škodo nacionalnih interesov Jugoslavije ne da 
mešetariti in poravnavati račune, ki s stvarnimi interesi 
tržaškega prebivalstva nimajo nič skupnega. 

Skupščina je resolucijo z dolgotrajnim odobrava- 
njem soglasno sprejela. 

K resoluciji so govorili: Jože Primožič, Ivan Jako- 
min, Albin Dujc in Jaka Avšič. 

Ker je bil s tem dnevni red 2. seje izčrpan, je 
predlagal predsednik, da se seja zaključi in da se po- 
oblasti predsednika in tajnika, da podpišeta zapisnik 
2. seje. Skupščina je predlog odobrila, nakar je pred- 
sednik zaključil 2. sejo in e tem tudi III. redno zase- 
danje Ljudske skupščine LRS drugega sklica. 

Št. LS 67/1—52 
Ljubljana, dne 12. aprila 1952. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: 
Edo Mavric 1. r. 

Predsednik: 
Dr. Ferdo Kozàk 1. r. 

Popravek 
V odločbi o določitvi mestnih in okrajnih ljudskih 

odborov, za katere velja odločba o delitvi deviz, ki jih 
dosežejo mestni in okrajni ljudski odbori z- izvozom 
blaga lokalne industrijske ali obrtne produkcije (Urad- 
ni list LRS, št. 9-35/1952), se je v četrti vrsti drugega 
odstavka pod 2. točko vrinila tiskovna napaka, ki kva- 
ri smisel; namesto »potrebe po uvoznem neproduk- 
cijskem materialu za izvozne produkte«, se pravilno 

% glasi: »potrebe po uvoznem reprodukcijskem materialu 
za izvozne produkte«. 

Uredništvo   • 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

št. 16 z dne 31. marca 1952: 

156. Uredba o plačah sodnikov ljudskih sodišč. 

157. Uredba o plačah arbitrov državne arbitraže. 

158. Uredba o nazivih in plačah uslužbencev diplomatsko- 
konzulame stroke.        * 

159. Uredba o nagrajevanju vajencev. 

160. Uredba o plačah delavcev, ki so zaposleni pri državnih 
uradih in ustanovah. x 

161. Uredba o plačevanju delavcev in nameščencev, zapo- 
slenih pri zasebnih delodajalcih. 

162. Uredba o oskrbnini in drugih pravicah delavcev in 
uslužbencev, kj začasno niso v delovnem razmerju. 

163. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o materi- 
alni odgovornosti vojaških in civilnih oseb v službi 
v Jugoslovanski armadi. 

164. Uredba o organizaciji posredovanja dela. 

165. Pravilnik o nazivih in plačah pisarniških uslužbencev. 

166. Pravilnik o nazivih in plačah izvršilnih uslužbencev v 
resoru pomorstva. 

167. Pravilnik o-jmzivih in plačah uslužbencev hidromete- 
orološke stroke, ki so zaposleni v hidrometeorološki 
službi. 

168. Navodilo o prevedbi uslužbencev na nove nazive in 
plače. 

Št. 17 z dne 1. aprila 1952: 

169. Zakon o družbenem planu^FLRJ za leto 1952. 

170. Zakon o proračunu FLRJ (zveznem proračunu) za leto 
1952. v 

171. Zakon o pooblastitvi vlade FLRJ za ustanavljanje 
družbenih skladov. 

172. Pravilnik o strokovni izobrazbi osebja, ki je zaposleno 
J v trgovini. 

'' 173. Pravilnik o nazivih in plačah uslužbencev geodetske 
stroke, ki so zaposleni v geodetski službi 

174. Odredba o zbiranju, delitvi in uporabi odpadkov od 
barvastih kovin. ' , 

175. Navodilo k določbam šestega in osmega odstavka 78. 
člena temeljne uredbo o nazivih in plačah uslužbencev 
državnih organov. 

176. Odločba o pogojih za trgovino na debelo in na drobno. 

177. Odloöba o ustanavljanju in delu tehničnih trgovin. 

178. Odločba o planu sedmega žrebanja obveznic prvega 
ljudskega posolija. 

179. Odločba o redni poštni portovni znamki za 1 dinar. 

St. 18 i đne 5. aprila 1952: 

180. Ukaz o začasnem finansiranju ljudskih republik ter 
avtonomnih in upravno-teritorialnih enot. 

181. Uredba' o spremembah in dopolnitvah uredbe o službi 
oficirjev, generalov, admiralov iti vojaških uradnikov 
Jugoslovanske armade.      \ 
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182. Temeljna uredba o ustanovah s samostojnim finansi- 
ranjem. 

183. Uredba o prispevku za socialno zavarovanje. 

184. Pravilnik o nazivu in plači inšpektorja v resoru 
notranjih zadev. 

Ì85. Pravilnik o izvršilnih uslužbencih v resoru notranjih 
zadev. 

186. Pravilnik o nazivih in plačah uslužbencev inšpekcije 
dela. 

187. Pravilnik o nazivih in plačah statističnih uslužbencev. 

188. Pravilnik o nazivih in plačah uslužbencev kontrole mer 
in plemenitih kovin, ki so zaposleni v ustanovah za 
kontrolo mer in plemenitih kovin, 

189. Pravilnik o pazniški službi v kazenskih poboljševalnih 
•      zavodih. 
190. Pravilnik o carinskem postopku s suhozemskimi mo- 

tornimi vozili v mednarodnem potniškem prometu. 

191. Odredba o anketi o porabi drv v kmečkih gospodar- 
stvih na ozemlju Federativne ljudske republike Jugo- 
slavije. 

192. Odredba o postopku uvoznih podjetij z akreditivi v 
tujini pri uvozu blaga. 

193. Odredba o razveljavitvi odredbe o načinu prodaje bla- 
ga podjetjem za preskrbo diplomatskih predstavništev 
v Federativni ljudski, republiki Jugoslaviji. 

194. Navodilo za izračunavanje redne plače v smislu 20. 
člena zakona o socialnem zavarovanju delavcev in 
uslužbencev in njihovih družin. 

19Ô. Odločba o stopnji šol in tečajev. 

196. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o delitvi 
deviz, ki se dosežejo z izvozom. 

197. Odločba o artiklih, ki jih kmečke delovne zadruge, 
splošne kmetijske zadruge in državna kmetijska pose- 
stva laliko kupujejo z devizami iz izvoza kmetijskih 
prehranbenih proizvodov. 

198. Odločba o taksah za potrdila in storitve Trgovinske 
zbornice^ FLRJ. / ' 

199. Odločba o dopolnitvi tarif za prevoz blaga v železni- 
škem, pomorskem, rečnem in cestnem prometu. 

Popravek uredbe o nazivih in plačah uslužbencev v pro- 
svetno-znanstveni službi. 

Popravek uredbe o nalivih in plačah uslužbencev v zdrav- 
stveni službi. 

Izdaja >Uradni llet LRSc — Direktor in odgovorni urednik: at. Raetiko Mo&ik — tlaka tieikarna >Tonela TomšKa< — -vaj v 
Ljubljani. — Naročnina: letno 540 din. — Posamezna številka: ß din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din veè, po 
poSU 8 din Ve5 — Uredništvo • uprava: Ljubljana, Kidričeva (prej Gajeva) ulica 5, poMiü predial 386. — Teletom upirave 55-79. 

-   — Čekovni račun: 601.90180-0 
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Letnik IX Priloga kil. kosu z dne 19. aprila 1952 Štev. 11 

Razglasi in objave 
LIKVIDACIJSKE KOMISIJE 

gospodarskih podjetij v likvidaciji opozarjamo na 21. Člen uredbe o po- 
stopku pri likvidaciji gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 57/51), 
po katerem je treba pozvati upnike in dolžnike podjetja, ki je v likvida- 
ciji, naj v tridesetih dneli po objavi oglasa v »Uradnem listu LKS« prigla- 
sijo svoje terjatve oziroma svoje dolgove, ki jih imajo do podjetja. 

Uprava »Uradnega lista LRS« 
V maju bo izšel 
Splošni register predpisov, (in ne Register pravnih predpisov, kakor 

je bilo pomotoma razglašeno) za leto 11)51. Naklada bo omejena, intere- 
senti naj se čimprej priglasijo na naslov naše uprave, -Uradni Hat LRS, 
Ljubljana, Kidričeva (prej Gajeva) ulica 5, poštni predal 336. 

Naša založba pripravlja tudi izdajo 
Abeceduega imenika k novi upravni razdelitvi Ljudske republike 

Slovenije, s poštami in zemljevidom, v priredbi Zavoda za statistiko 
in evidenco LRS. 

V Izdaji vlade LRS in v naši založbi je pravkar izšel 
PREDLOG DRUŽBENEGA PLANA LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

za leto 1952 (za diskusijo) 
V prvem delu vsebuje brošura: družbeni bruto produkt, narodni do- 

hodek in njegovo temeljno razdelitev. V drugem delu »Temeljni proporci« 
je poglavje o obvezni najmanjši meri izrabe produkcijske zmogljivosti, o 
skladu za plače in povprečni stopnji akumulacije in družbenih skladov, 
dalje poglavje o temeljni investicijski graditvi in o povprečni stopnji 
dražbnega prispevka in davka od akumulacije in družbrr.ih fon iov dr- 
žavnega sektorja. Dodana je dokumentacija k merskim enotam za izkazo- 
vanje produkcijske zmogljivosti, na kraju pa so pojasnila k predlogu druž- 
benega plana. Strani 40, cena 30.— din. 

Naročnike in druge interesente opozarjamo še na knjižici: 
Zakon o izvršitvi kazni. V knjižici je v 145 členih nanizana poleg 

splošnih določb vrsta poglavij o izvršitvi smrtne kazni, o izvrševanju kazni 
strogega zapora in zapora, o varstvenem domu za obsojene porodnice, 
itd. Cena 65— din. 

Tarila za nagrade odvetnikov, 9 pravilnikom. Cena 35.— din. 
Ravnateljstvo s-Uradnega lista LRS« 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri  Tsaki   registraciji   le   sedel  podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali izbrisa pa • datumu 

Vpisi 
662. 

Besedilo:   Koviusk»  servis,  Celje. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje indu- 

strijskih jn "ruda rek ili podjetij na ozel». 
lju LRS z materialom panoge • (črna 
metalurgija), 115 (raznobarvni metali), 
116 (brusni kamni, zadostita«, material in 
steklo) in 117 (kovine m kovinski izdelki,) 
tu to v okolišu, ki ga podjetju natančneje 
dolosi organ njegove gospodarske uprave. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
I-oche. št. •.•/1—52 z dne 18. II. 1952. 

Podjetje je v gospodarski upravi Glav. 
ne direkcije industrijskih servisov LRS 
vri Svetu vlade LRS za industrijo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Uçaloar. Marjan, direktor, eamoJtojno, v 

obsegu • zakonitih    pooblastil  in   pravil 

podjetja, ter Rednak Rafael, glavni raču- 
novodja ki eopodpisuje listine po 47. île- 
mi epi. "zakona o drž. .goap. podjetjih. 

Ministrstvo  ïa  Huante LRS,  Ljubljana 
dne 18. marča 1952. 

št. 243154—1052 3123 

• 
663. 

Besedilo: Zivhioexport, podjetje za- 
družnega kmetijstva za izvoz živine ter 
mesnih in živalskih proizvodov, Ljublja. 
na. 

Poslovni predmet: Samostojno nabav- 
ljanje in izvažanje klavne, plemenske in 
delovne živine; samostojno nabavljanje mi 
izvažanje mesa ter mednih in živalskih 
proizvodov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
locba št. II-233/1—52 z dne 1. III. 1952. 

Gospodarsko upravni voditelj: Svet vla- 
de LRS za kmetijstvo in gozdarstvo 

Za podjetje podpisujeta: 
Mohon'č Stane, v. d. direktorja, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil 
podjetja, ia Kramar Zmagomir,  rcčuao. 

Razglasi ministrstev 
Spremembe 

rodbinskega imena 
ft.  1V.4C2/2—52 30Ô2 

Z odločbo Ministrstva za notranje zade- 
ve LHS, št. I V.402/2 z dne -4. marca 
1952. je bila na podlagi 21 éiwia zakona 
o osebnih imenih dovoljena sprememba 
o*f"Lrtiega ••••• Schlossen- Srečku, roj. 22, 
XI. 192Ü v Ljubljani, v ime ;š lodert. 

Ministrstvo za. notranje zadeve LRS 
Ljubljana, dne 24. marca   1952. 

vodja, ki podpisuje po 47. Menu epi. za- 
kona o drž.  ivosp   podjetjih. 
M.uisir*tvo  za finance LRS,  Ljubljana 

dne 19. marca 1952. 
Št. 243—159—1952 3126 

664. 
Besedilo: Hotel Turist (Ljubljana, Dal. 

matinova 15). 
Poslovni predm••t: Izvrševanje vseh po- 

slov, kii spadajo v področje gostinskih 
obratov, hotela  in  restavracije. 

Ustanov teli tjodjetja: MLO Ljubljana, 
odločba Preda. Št. 68 z dne 20. XII. 1951. 

Operativni upravna voditelj: MLO Ljub- 
Ijana, poverjeništvo za trgovino ia gođtin. 
stvo. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Kveder Fant, direktor, Svetelj Angela, 

računovodja. 
MLO Ljubljana, poverjeniStvo za financ« 

dne 11. marca 1952. 
Fun št 855—52 2436 

• 
665. 

Besedilo: Gostinsko podjetje Grajsfc* 
restavracija (Ljubljana, Grajata planota 
St. 1). i 

Poslovni predmet: IavrSevamie vseh po- 
slov, ki epadajo v področje gostinskega 
obrata,  restavracije. 

Ustanov.telj podjetja: MLO Ljubljana, 
odločba Preds št. 62 z dne 17   XI. 1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ljub- 
ljana, poverjen;šivi za trgovino In gošitm. 
stvo. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Kave? Pavel, zač. upravnik,    in Onus 

Luffka, niži i' knjigovodja. 
MLO Ljubljana, poverjeništvo za financ» 

dne 26   mairca 1952. 
Fin St. 974-52 2135 

• 
666. 

Besedilo: Grablovic Josip, državni obrt. 
nj mojster (Ljubljana, Frančiškanska 3). 

Poslovni predmet: Izdelovanje io pro» 
dàja slaščičarskih izdelkov. 

Ustanovitelj obrtnega podjetja: MLO 
Ljubljano, odločba Tajn št 405 z dne 7. 
VI. 1931. 

Operativni upravni; voditelj: MLO Ljub. 
Ijana, poverjeništvo za obrt in Industrijo, 

Za  obrat podpisujeta: 
Orablovic Josip, državni obrtni moj>ter, 

in Speletič Fanfi. hon. računovodja 
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 27. rnarea 1952. 
•   Fin it. 1075—52 3170 
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6G7. 
Besedilo:  Čevljarstvo, Celje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje čevljev 

in čevljarska  popravila. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Celje. 
Gospodarski upravni organ obrata: Iz- 

vršilni odbor MLO Celje, poverjeaiètvo za 
obrt. 

Za podjetje podpisuje: 
Košić Jože. .poslovodja, po zakonitih po- 

oblast lih. 
MLO Celje,  poverjeništvo za f-nance 

dne 13. marca 1952. 
Št. IX-380-1952 2667 

• 
ees. 

Besedilo: Moško in žensko krojaštvo, 
Celje, Cankarjeva 1- 

Poslovni predmet: Izdelovanje moških 
ta ženskih oblači! in uniform, izdelovanje 
perila po meri in vsa popravila te stroke. 

Ustanovitelj državnega obrtnega obrata: 
MLO Celje. 

Gospodarski upravni organ obrata je 
Izvršilni odbor MLO Celje, poverjennštvo 
za obrt. 

Za podjetje podpisuje: 
Košar Rajko, poslovodja, na podlagi 

zakonitih  pooblasti]  obrata. 
MLO Celje, poverjeništvo za finance 

dne 14. marca 1952. 
St. IX—897—1952 2668 

Besedilo: Trgovsko podjetje na drobno 
in debelo (Sv. Jurij pri Celju št. 89 in 7). 

Poslovni predmet: Prodaja predmetov 
na drobno in debelo. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Sv. Jurij pri Celju, 
odločba št. 1680/51 z dne 12.  X. 1951. 

Zo podjetje podpisujejo: 
Regvat Branko, ravnatelj, samostojno, 

po zakonitih pooblastilih; Sere Herbert, 
knjigovodja, v istem obsegu poleg ravna, 
telja listine po 47. členu spi. zakona o 
drž gosp. podjetjih; v odsotnosti enega 
od navedenih pa podpisuje Klanjšek Fa- 
nika, v istem obsegu. 

OLO Celje okolica, poverj  za finance 
dne 13. oktobra 1951. 

Št. 2014/1951 10260 
• 

670. 
Besedilo: Krajevna klavnica in mesarija, 

Kozje. 
Poslovni predmet: Nakup in klanje žr'- 

vine, predaja mesnih izdelkov. 
Ustnaovitelj in operativni upravni vodi- 

telj podjetja: KLO Kozje odločba 644/1951 
z dne  15.  X. 1951. 

Za podjetje podpisuje: 
Jagrič Avgust, upravnik, samostojno, 

po zakonitih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja; Vovk Franc, računovodja, v istem 
obsegu sopodpisuje po 47. členu zakona 
o   drž   gosp.   podjetjih. 

OLO Celje okolica, po ver, za finance 
dne 27. novembra 1951 

Št. 2249/1951 11432 

671. 
Besedilo: Tovarna lesne galanterije, 

Rimske TopUce (Lokavee pri Rimskih 
Toplicah). 

Poslovni rtredmet: Izdelovanje lesne ga- 
lanterije, 6trugareka  proizvodnja. 

Ustanovitelj podjetja; OLO Celje okoli- 
ca, odločba št. 12/1951 z dne 14. III. 1951. 

Operaiöivni upravni vediteli: OLO Celj.* 
okolica, svet za lokalno industrijo. 

Za  podjetje  podpisujeta: 
Ponebšek Ivan.   direktor,   samostojno, 

po zakonitih pooblastilih; Brecl Anica, ra- 
čunovodja,   v   istem   obeecru   listine   po 
47. členu spi. zakona o drž. gosp. podjet- 
jih. 

OLO Celje okolica, poveri, za finance 
dne 26. marca 1952, 

Št. 958/1—1952 3089 

672. * 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po želju 

v Spodnji Idriji, trgovina z mešanim bla- 
gom na drobno. 

Poslovni predmet: Nabava in prodaja 
mešanega blaga na drobno potrošnikom. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Sp. Idrija, odločba 
št. 94/52 z dne 27.  III. 1952 

Podjetje ima dve poslovalnici v Spodnji 
Idriji. 

Za podjetje  podpisujeta: 
Carl Ivan, «pravnik, m KokoSar Pavla, 

knjigovodja, skupaj v vseh finančnih za- 
devah. 

OLO Idnja, poverjeništvo za finance 
dne 28. marca 1952. 

St. 690/X—1952 3264 
• 

673. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Postrežba« 

v Cerknem, trgovina z mešanim blagom 
na   drobno. 

Poslovni predmet: Nabava m prodaja 
raznega   blaga   potrošnikom. 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi- 
telj podjetja: KLO Cerkno, odločba št. 
179/1.XXXV z dne 28. III.  1952. 

Za   podjetje  podpisujejo: 
Podobnik Jože, upravnik. Bevk Gabri- 

jela, knjigovodja, m Lahajnar Milan, 
član KLO, v finančnih zadevali po dva 
skupaj. 

Podjetje ima dve poslovalnici v Cerk- 
nem. 

OLO   Idrija,   poverjeništvo  za   finance 
dne 29. marca 1952. 

ft. 705/X-1952 3263 
• 

674. 
Besedilo: Okrajno kmetijsko posestvo, 

Za biče. 
Poslovni predmet: Poljedelstvo, živino- 

reja  in sadjarstvo. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: OLO Ilirska Bistrica, od- 
ločba št. 8/9 z dne 18. II. 1952 

Za podjetje  podpisujeta: 
Lovec Ciriiil, upravnik, in Prosen Ma- 

rija, računovodja, po zakonitih pooblasti- 
lih. 
0L0 Ilirska Bistrica, poverj. za finance 

dne 25. marca 1952. 
Št   74/13 3241 

* 
675. 

Besedilo: Trgovina državnih poeestev 
Slovenije, Jesenice. 

Na podlagi odločbe MLO Jesenice, št. 
I. 98/52 z dne 26. III 1952 •• spremeni 
fiirma podjetja. 

Besedilo odslej: Trgovina s kmetijskimi 
pridelki »Kmetka« na Jesenicah. 

Poslovni! predmet: Prodaja in nakup 
kmetijskih pridelkov na malo. 

Podjetje se bavi s trgovino s eadjem in 
zelenjavo, z ž'tom in mlinskimi izdelki, s 
semeni, z mesom in mesnimi izdelki ter 
z mlekom in mlečnimi izdelki. Podjetje 
ima na ozemlju MLO Jeseni'ce 6 posloval- 
nic. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
ločba št. 520 z dne 9. XI. 1951 kot pod- 
jetje    republiškega pomena;    z odločbo 

vlade  LRS,  št.   II  80-1-52 z dne  26.  I. 
1952. je podjetje prešlo v pristojnost MLO 
Jesenice. 

Zo podjetje podpisujejo: 
Lah Ivan, direktor, Skaza Jožko,  raču. 

novodja, in Stana Manja, komercialist. 
MLO Jesenice, poverjeništvo za finance 

dne 28. marca 1952. 
Št. VIII—215/2—52 3186 

• 
676. 

Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb, 
Radomlje. 

Poslovni predmet: Upravljanje državnih 
zgradb, pobiranje najemnine. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj  podjetja:  KLO Radomlje. 

Za   podjetje podpisujejo: 
Pustotnik Alojaiij, samostojno, spise fi- 

nančnega in kreditnega značaja pa eopod- 
pisuje üergant Marija, v njeni odsotnosti 
pa Vidmar Franc. 

OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 
dne 5. marca  1952. 

Št. 582/52 2308 
•k 

677. 
Besedilo: Krajevno trgovsko podjetje, 

Kočevska Reka. 
Poslovnu, predmet: Nakup in prodaja na 

debelo in drobno industrijskih prorevodov 
in kmetijskih pridelkov ter druglih pro- 
izvodov splošne ljudske potrošnje. 

Ustanovitelj in operativni upravnu vo- 
ditelj podjetja: KLO Kočevska Reka, od- 
ločba št. 583 z dne 28. XII. 1951. 

Zo podjetje podpisujejo: 
Levstik Alojzij, ravnatelj. Lesar Ivan, 

tajnik KLO, lin Sipka Jovo, računovodja, 
pu dva skupaj in po zakonitih pooblasti- 
lih. 
OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 

dne 4. marca 1952. 
Et. 234 2287 

* 
678. 

Besedilo: Mlinsko podjetje »Mestni 
mUiK, Kočevje. 

Poslovna predmet: Predelava uslužnost- 
ne storitve. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja:  KLO  Kočevje. 

Za podjetje podpisujeta: 
Osvald Kan. upravnik, samostojno, po 

pravilih podjetja, Vodušok Otio, računo- 
vodja, skupaj z upravnikom listine oo 47. 
členu spi. zakona o drž. goep. podjetjih. 
OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 

dne 19. marca 1952. 
Št. 258 2932 

* 
67». 

Besedilo: Gostinsko podjetje Kavarna 
>Jclka<, Kočevje. 

Poslovni predmet, Nakup on prodaja al- 
kohiolnah pijač na običajen gostilniški na- 
čin, pripravljanje in oddaja mrzlih jedil 
In toplih pijač gostom. 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi- 
telj podjetja: KLO Kočevje, odločba št. 
302/1-52. 

Za podjetje podpisujeta: 
Menaird Fran, upravnik samostojno, po 

pravilih podjetja, Trplan V;nko, računo- 
vodja, skupaj z upravnikom vse listine po 
47. členu spi. zakona o drž. gospodarskih 
podjetjih 

St. 286 2929 
Besedilo: Gostinsko podjetje — »Kolo- 

dvorska restavracija«. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja al- 

koholnih in brezalkoholnih pijač na obi- 
I čajni   gostilniški   način,   pripravljanje   in 
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oddaja mrzlih in toplih jedil in pijač, tar 
prodaja na malo vseh vrst tobačnih izdel- 
kov m vžigalic gostom. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Kočevje, odločba St 
302/6-^52. 

Za podjetje podpisujeta: 
Mihelič Jakob, upravnik, samostojno v 

vseh zadevah in po (pravilih podjetja, Jaj- 
t;<S Stane, knjigovodja, skupaj z upravni- 
kom vse listine po 47. členu epi. zakona 
o drž. gosp. podjetjih. 

St. 289 2926 

Besedilo: Gostinsko podjetje •••••• 
>Pri kmetu«, Kočevje. 

Poslovni predmet; Nakup in prodaja 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač na 
običajni gostilniški način, pripravljanje 
toplih in mrzlih jedil, prodaja tobačnih 
izdelkov m vžigalic gostom. 

Ustanovitelj un operat-vni upravni vodi- 
telj podjetja: KLO Kočevje, odločba St. 
203/3-52/Po. 

Za   podjetje   podprsujeta: 
Beljan   Frane,   upravnik,   /samostojno. 

po  pravilih podjetja;  Trplan  Vinko,  ra- 
Čunovodja, oba skupaj vse listine po 47. 
členu spi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 

St.   287 2928 

Besedilo: Gostinsko podjetje — Gostil, 
na »Pri lovcu«  (Kočevje). 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač na obi- 
čajen gostilniški način, pripravljanje 
mrzlih in toplih Jedil in pijač za goste, 
prodaja monopolskih izdelkov gostom. 

Utanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj OTdjetja: KLO Kočevje, odločba št 
802/5-52. 

Za podjetje podpisujeta: 
Brezeo Ivan, upravnik, samostojno, po 

pravilih podjetja, Jajtič Stane, knjigovod- 
ja, skupaj z upravnikom vse listine po 47. 
členu epi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 

St. 285 2930 

Besedilo: Gostinsko podjetje — Gostil- 
na >Rog«. Kočevje. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač na obi- 
čajen gostinski način, pripravljanje toplin 
im mrzlih jedil in pjač. 

Ustanovitelj In operativni upravni vo. 
dltelj podjetja: KLO Kočevje, odločba št. 
802/2—52iPo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Brillai Andrej, upravnik, samostojno v 

vseh zadevah, ' po pravilih podjetja, 
Trplan Vinko, računovodja, skupaj z 
upraivndkom po 47. členu spil. zakona o 
drž. gosip. podjetjih. 

St. 288 2927 
0L0 Kočevje, poverjeništvo za finance 

dne 20. marca 1952. 

* 
680. 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Selca. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja na 

drobno industrijskega, prehrambenega bla- 
ga in gospodinjskih potrebščin. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
diteli podjetja: KLO Selca, odločba št. 833 
1951 • dno 25. XI. 1951. 

Za podjetje podpisujeta: 
Košenina Zdravka, upravnik, in šmit 

Geni. knjigovodja, po zakonitih pooblasti- 
lih. 

0L0 Kranj okolica, povcrj. za finance 
dne 17. decembra 1951. 

St. 11-1117/2-51 11950 

681. 
Besedilo: Ekonomija >Pivka« (Pavka). 
Poslovnu predmet: Obdelovanje zemlje, 

reja živine. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

dSielj podjetja: KLO Naklo, odločba St. 
161/52 z dne 6. III. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Zaplotmik Viktor, upravnik, Resman 

Jože, tajnik KLO, in Zaje Ljudmila, knji- 
govodja, vel v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 
0L0 Kranj okolica, poverj. za finance 

dm 19. marca 1952. 
St. II—267/8—52 2910 

* 
682. 

Besedilo: Trgovsko podjetje zadružnega 
sklada v Krškem. 

Poslovni! predmet: Trgovsko poslovanje, 
predvsem nakupovanje kmetijskih pridel- 
kov, posredovanje prodaje kmetijskih prit 
delkov, izvoza kmetijskih pridelkov, na- 
bavljanje, prodaja, posredovanje prodaje 
ter uvoz industrijskih izdelkov na debelo 
in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Zadružni! svet Kr- 
ško, odločba št. 614/1 z dne 24. VII. 1951. 

Operativni  upravni   voditelj:   Zadružni 
sklad OLO Krško. 

Za podjetje podpisuje: 
Vahčič Zvonko, upravnik, samostojno, v 

računovodstvenih zadevah z njim Goren- 
šek Mirko, računovodja 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
dne  2.   oktobra  1951. 

Št. 2-415/1 9736 

683. 
Besedilo: Krajevna ekonomija, Sevnica. 
Poslovni predmet: Poljedelstvo in živi- 

noreja. 
Ustanovitelj in operativni upravno vo- 

ditelj podjetja: KLO Serafica, odločbfcj št. 
SO/52 z dno 25. I. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kozmus Anton, upravnik, in pomožni 

knjigovodja Slepar Justi, skupaj. 
OLO Krško, poverjeništvo za finance 

dne 28. februarja 1952. 
Št 711/1—52 1967 

684. 
Besedilo: Krajevna žaga, Šmartno pri 

Litiji. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa tn dru- 

gi) storitve te stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja:  KLO Šmartno pri LEftiji. 
Za podjetje podpisujeta: 
Majerič Ivan. upravnik, samostojno, po 

pravilih podjetja, in Vavtar Fani, knjigo, 
vodja, skupaj z upravnikom listine po 47, 
členu spi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 
0L0 Ljubljana okolica, poverj. za finance 

dne 29. decembra 1951. 
Št, 120/148 892 

• 
G85. 

Besedilo: pekarna >Kruh — pecivo«, 
Ljutomer. 

Poslovni predmet: Peka kruha i» pe- 
civa. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj: MLO Ljutomer. 

Za • podjetje podpisujeta: -* 
Zavratnik Jože. poslovodja in Pušenj&k 

Pavla, knjigovodja, v obsegu  določb 38. 
člena epi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 
OLO  Ljutomer, poverjeništvo za financo 

dne 22. novembra 1951. 
Št. 1268/2-51 11317 

686. 
Besedilo: Les-kurivo, Ljutomer. 
Poslovni predmet: Nakup In prodaja le- 

sa • kuriva. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer. 
Operativni upravni voditelj: OLO Lju- 

tomer, poverjeništvo za trgovino in pre- 
skrbo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Rojnik Pavel, upravnik, in Osterc Jože, 

knijgovodja,  v  obsegu  določb 38.  člena 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 
OLO  Ljutomer, poverjeništvo za finance 

dne 29. februarja 1952. 
Št. 25Sfl—52 2141 

687. 
Besedilo: Jugoslovanski kombinat gume 

i obuce, prodajalna Ljutomer, Prešerno- 
va 10. 

Poslovni predmet: Prodaja obutve, no. 
gavtic in drugega drobnega blaga, tako 
igračk, razne storitve, krpanje nogavic to 
pedikura. 

Ustanovitelj prodajalne: OLO Ljutomer, 
poverjenštvo za trgovino in preskrbo, od- 
ločba št. 471/1  z dne 20. VI.  1951. 

Operativni upravni voditelj: Jugoslo- 
vanski kombinat gume i obuće, Borovo. 

Prodajalno vodi in zanjo podpisuje: 
Mataj Vilma. 

0L0 Ljutomer, poverjeništvo za finance 
dne 27. marca 1952. 

Št. 400 3144 

688. 
Besedilo: Zakupno gostišče »Trčekc — 

Jožofa Trček (Maribor, pobrežje. Duipïe- 
ška cesta 132. 

Poslovni predmet: Gostinske storitve, 
prodaja toplih in mrzlih jedR in pijač. 

Obrat je ustanovljen e pogodbo o za- 
kupu z dne 31. V. 1951. sMenjeno med 
Izvršilnim odborom RLO Maribor-Po- 
brežje in med Trček Jožefo, Maribor, 
Pobrežje. 

Obrt izvršuje in za obirat podpisuje: 
Trček Jožefa, Maribor. Pobrežje Du» 

pleska c.  132. 
MLO Maribor, poverjeništvo za I'nanee 

dne 7. julja 1951 
št. Pov 56• 62-51        .    7522 

• 
689. 

Besedilo:  Mestno  podjetje >Z'dar«. 
Poslovni predmet: Opravljanje zidarske 

in tesarske obrti. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, s 

odločbo št. 1446pl-1951 z dne 1. VIII. 
1951. 

Operoitiivni upravni voditelj: MLO Mari- 
bor, poverjeništvo za komunalne zadeve 
in gradnje. 

Za podjetje podpisujejo; 
Resnik Jožef, poslovodja, samostojno v 

okviru pooblastil in pravil podjetja, Borko 
Milan, komercialist, namestnik, v odeot. 
nosti poslovodje, Jezdimirovič Miia, raču- 
novodja, listine denarnega, materialnega, 
obračunskega in kreditnega značaja, poleg 
poslovodje ali njegovega namestnika. 
0L0 Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 10. avgusta 1951, 
Št. Pov 56/193-1051 8593 

• 
690. 

Besedilo; Krajevno podjetje >Krajevna 
mesnica«, Rogaševci. 

Poslovni predmet: Nabava živine in pro- 
daja mesa vsem sektorjem lastništva. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja; KLO RogaševcUl 
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Za podjejte podpisujejo: 
Kornhauzer Viljem, predsednik KLO, 

Fiel«) Viljem, tajnik m Skraban Anica, 
poslovodja, izadnja dva «podpisujeta v 
odsotnosti predsedmka. 
OLO Murska Sobota, poverj. za finance 

dne  14.  junija   1951. 
SL 8081/51 5943 

691. 
Besedilo: Sedlarsko tapetniško podjetje, 

Murska Sobota. 
Poslovni predmet: Izdelovanje konjske 

opreme in popravila, tapeciranje pohištva 
in druga dela sedlarske in tapetniške 
stroke: 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja; MLO Murska Sobota. 

Za podjetje podpisuje: 
Giacer Ludvik, poslovodja, listine de- 

narnega značaja sopodpisaije Kovač Olga, 
računovodja. 

ât 12008/1—52 11081 
Besedilo: Slaščičarsko podjetje. Murska 

Sobota. 
Poslovni predmet: Izdelovanje, nakup 

in prodaja slaščičarskih izdelkov. 
Ustanovitelj in operativni upravni ve- 

duteli podjetja: MLO Murska Sobota. 
Za podjetje podpisuje: 
Kuhar Ludvik, poslovodja, listine de- 

narnega značaja sopodpisuje Balasko Ve- 
ra, računovodja. 

St. 12001/1-52 11074 
OLO Murska Sobota, poverj. za linance 

dne 5. novembra 1951. 
• 

692. 
Besedilo: »Koloniale«, trgovsko podjetje 

na malo, Murska Sobota. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

imi, (ražinih gospodinjskih clotrebšcin, 
«tekla, porcelana in drugih keramičnih 
izdelkov, tobačnih izdelkov, sadja, krzna, 
glasbenih izdelkov, športnih, drogerijekih, 
parfumerijsknh, kosmetičnih. medicinskih 
in zdravstvenih predmetov, delikatesnega 
blaga in igrač. 

" Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Murska Sobota. 

Poslovalnice so: Državne trgovine z ži- 
vili: Murska Sobota. Slomškova ulica, na 
Lendavski cesti, na Trgu zmage, v Iva- 
noeyjevi in v Titovi ulici; drogerija in 
delikatesa v Titovu ulici. 

Za podjetje podpisujeta: 
Hojer Ivan,, ravnatelj, samostojno, v 

obsegu zakonskih pooblastil in pravil; 
Seme Jože, računovodja, sopodpisuje li- 
stine po 47. členu spi. zakona v drž. goep- 
podjetjih. 

St. 2324/1-1952 2641 
Besedilo: >ïekstik, trgovsko podjetje 

na malo, Murska Sobota. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

tekstilnega blaga, tekstilne galanterije 
in krzna. 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi- 
telj podjetja:  MLÖ Murska Sobota. 

Poslovalnice so: Tekstilne: »Moda«, »Iz- 
bira« in »Tkanina«, vse v Murski Soboti. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rogan Herman, ravnatelj, samostojno, 

v obsegu zakonskih pooblastil gn pravil; 
Seme Angela, računovodja, ki' sopodpisu- 
je listine po 47. členu spi. zakona o drž. 
gosp. podjetjih. 

Št. 2322/1-52 2657 
OLO Murska Sobota, poverj. za linance 

dne 13. marca 1952. 

C93. 
Besedilo: Kolodvorska restavracija Noro 

mesto ^Kolodvorska S). 
Poslovni predmet: Serviranje toplih in 

mrzlih jedil, točenje alkoholnih in braz- 
eJkohobilh pijač, čaja in kave. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
diitelj podjetja: MLO Novo mesto. 

Za podjetje podpisuje: 
Fink Leopold, skupaj z njim Rozman 

Alojzij, glavni knjigovodja, v okviru pra- 
vil podjetja; v odsotnosti enega od teh 
sopodpisuje kot namestnik Matko Franc, 
v. d. poverjenika skupne uprave komu- 
nalnih in gostinskih podjetij MLO Novo 
mesto. 
OLO Novo mesto, poverjeništvo za finance 

dne 18. marca 1952. 
St. 4553/1.51 2914 

* 
694. 

Besedilo: »Preskrba«, Poljčane. 
Poslovni predmet: Trgovina na drobno 

z vsemi poljedelskimi prehranbenimi in 
industrijskimi predmeti široke potroînje. 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi- 
telj podjetja: KLO Poljčane. 

Za  podjetje   podpisujeta: 
Vučajnik Andrej, upravnik. Vffintin 

Ludvik,- knjigovodja. 
OLO  Poljčane, poverjen'ätvo  za   linance 

dne 5. julija 1951. 
St. 1812/51 6614 

+ 
695. 

Besedilo: Krajevna hišna uprava. Loče. 
Poslovni predmet: Upravljanje državnih 

zgradb, pokopališče, vodovod in javna 
tehtnica. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Loče. 

Za podjetje podpisujeta: 
Dreo Oton, upravnik, Stump! Mihaela, 

računovodja. 
OLO Poljčane, poverjeništvo za Ünance 

dne 22. marca 1952. 
St.  1162/52 3015 

* 
696. 

Besedilo: Brivski frizerski salon KLO 
Slov. Konjice. 

Poslovni predmet: Brivske a"n frizerske 
storitve. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja:' KLO Slov. Konjice. 

Za podjetje podposujeta:      , 
Planine  Justika.  poslovodja,   Bauman 

Zdenka, računovodja. 
OLO Poljčane, poverjeništvo za finance 

dne 26. marca 1952. 
St.   1214/52 3137 

697. 
Besedilo: Državno kmetijsko posestvo 

»Pivka«, Postojna. 
Poslovni predmet: Splošna kmetijekg 

delavnost, posebno še «zboljšanje orne 
zemlje in travnikov, osu> vanje močvirne 
površine posestva* sajenje rastlin za pre- 
hrano in živinsko krmo. reja plemenske 
govedi to svinj, klavne govedi in pitanih 
prašičev, pridobivanje mleka. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Postojna. 
Operativni upravni voditelj: OLO Po- 

stojna, poverjeništvo za kmeMjetvo. 
Za podjetje podpisujeta: 
Može Jože, upravnik, po pravilih in 

zrkonskih predpisih, S'imončič' Francka, 
računovodja, đ poobiaetffi v mejah pravil 

in po 47. cL>nu spi. zakona o drž. goep. 
podjetjih. 
0L0. Postojna, poverjeništvo za finance 

dne 29. februarja 1952. 
St 467/1—•2 2661 

698. 
Besedilo: Krajevna mesnica, Ptujska go- 

ra. 
Poslovni predmet: Nakup in zakol ži. 

vine, prodaja in predelava mesa v razne 
mesne izdelke. 

Ustanovitelj in operatjivni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Ptujska gora. 

Za  podjetje   podpisujeta: 
Sagadm Branko, poslovodja. Dostal 

Adolf, računovodja. 
0L0  Ptuj,  poverjeništvo za  linance 

dne 6. novembra 1951 
St. 1107/1-51 10693 

•¥• 
699. 

Besedilo: Gostinski obrat za družbeno 
prehrano »DelaTsko uslužbenska menza«, 
Gornja Radgona. 

Poslovni predmet: Preskrba delavoev z 
zadostno,, zdravo in kvalitetno hrano ter 
pravilna  in  kulturna   posrežba. 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi- 
telj obrata: Okrajni sindikalni svet v Gor- 
nji  Radgoni. 

Za podjetje podpisujejo: 
Berlan  Avgust, upravnik. Križnik  Jo- 

že!,   namestnik   upravmika   in   ekonom 
obrata, ter Horvat Rudolf, uslužbenec Na. 
rodne banke 645 v Gornji Radgoni. 
0L0 Radgona, poverjeništvo za finance 

dne 26. decembra 1951; 
S.t 105/106 12157 

700. * 
BesedMo: Okrajno podjetje za odkup 

rastlinske >n živalske proizvodnje ter ži- 
vine, skrajšano »Odkup okraja Radovlji- 
ca«. 

Poslovni predmet: Odkup vseh predme- 
tov živalske in rastlinske proizvodnje ter 
odkup živine. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: OLO Radovljica, poverje- 
ništvo za državne nabave 

Za podjetje podpisujeta: 
Lukan Zdravko,    dkektor, in Drobnič 

Mara poročena Novak,  računovodja. 
0L0 Radovljica, poverjeništvo za finance 

dne 17. marca 1952. 
St. XI—436/1—52 2716 

701. 
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje 

»Obrtniški servis«, Sežana, skrajšano: 
Obrtniški servis, Sežana. 

-Poslovni predmet: Nabava in razdelje- 
vanje v trgovini na drobno materiala za 
oskrbovanje obrtništva vseh sektorjev ter 
komunalne delavnosti in stanovanjskega 
sklada. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: OLO Sežana, odločba št. 
10-20/2—51 z dne 26. I. 1951. 

Za podjetje podpisujeta; 
Dujc Slavko, upravnik» Hrovat Vincenc, 

računovodja, po zakonitih predpisih in 
pravilih podjetja. 

OLO Sežana, poverjeništvo za finance 
dne 18. junija 1951. 

St. 412/1—52 C022 
• 

702. 
Besedtlo: Krajevna brivnica, Mežica. 
Poslovni, predmet: Striženje in britje. 
Ustanovitelj in operativni upravne vo- 

ditelj podjetja: KLO Mežica, odločba št. 
963/1 z dne 15. XII. 1951. 
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Za podjetje podpisujejo: 
Pajniik Ivan, poslovodja. Logar Adolf, 

knjigovodja in Kandur Manca, blagajnik, 
v odsotnosti .aiega izmed prvih dveh. 

Št. III/8—31/37—52 2293 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica, 

Mež'ca. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

di'elj podjetja: KLO Mežica, odločba Št. 
063/1 z dne 15. XII. 1951. 

Za podjetje  podpisujejo: 
Goričar Franc, poslovodja. Logar Adolf, 

knjigovodja, in Kandur Marica blagajnik, 
v odsotnosti enega izmed prvih dveh, 

St. III/8/31/33-52 2297 
Besedilo: Krajevna krojaška delavnica, 

Mežica. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Mežica, odločba št 
9Ô3/1—ôl z dno 23. XII. 1951. 

Za podjetje podpisujejo; 
Hriberšek Martin,   poslovodja,   v vseh 

zadevah, sopodptsuje Logar Adolf, knjv 
govodja, in  Kandur Marica, blagajniki v 
odsotnosti pnega izmed  prvih dveh.      «»• 

St. Ill'8-31/22—52 2303« 
Besedilo:   Krajevna   mesarija,  Mežica. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Mežica, odločba St. 
ÔS3/1 z dne 15.  XII. 1931. 

Za  podjetje podpisujejo: 
Matko Mirko, poslovodja, Logar Adolf, 

knjigovodja, in Kandur Marica, blagajnik. 
v odsotnost enega izmed prvih dveh. 

St. III'8—31/38—52 2294 
Besedilo: Krajevna mizarska delavnica, 

Mežica. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj  in operativni upravni v> 

ditelj podjetja: KLO Mežica, -odločba St. 
.063/1 z dne 15. XII. 1951. 

Za podjetje podpisujejo; 
•••••••• Miha, poslovodja, Logar 

Adolf, knjigovodja, jn Kandur Manca-, 
blagajnik, v odsotnosti enega Izmed prvih 
dveh. 

St III/8-31/39-52 2306 
Besedilo: Krajevna pekarna, Mežica. 
Poslovni predmet: Vsa dela to stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Mežica, odločba It. 
963/1 z dne 15. XII. 1931. 

Za podjetje podpisujejo: 
BahČ Jožef, poslovodja. Logar Ad»H> 

knjigovodja, in Kandur Marica, blagajnik, 
v odsotnosti enega tomed prvih .dveh.- 

St. Ill/8-31/35-52 2296 
•••••••:   Krajevna sedlarska delavni- 

ca. Mežica. 
Poslovni predmet: Vsa dela t© stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Mežica, odločba št. 
963/1 z dne 15.  XII. 1951. 

Za  podjetje podpisujejo: 
Prosen Marko, poslovodja, Logar Adolf, 

knjigovodja, in. Kandur Marica, blagajnik, 
v odsotnosti enega izmed prvih dveh. 

St. ••-31/34-52 2298 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 20. februarja 1952.' 

703. * 
Besedilo: Delavsko uslužbenska restav- 

racija KLO Guštanj št. 2. 
Poslovni predmet: Gostinske storitve. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

dïtelj: KLO Guštanj, odločba št.. 61/1— 
1932 E dne 2. I. 1952. 

Za •••••••• podpisujejo: 
Breeelj Avgust, upravnik, v vseh zade- 

vah, v finančnih zadevah pa ekupaj z 
njim Koren Zofka,, računovodja; v odsot- 
nosti nadomešča upravnčika Češnik Jožef, 
z istimi pooblastili. 

Št IIX/8—31/40-1952 2977 
Besedilo:   Trgovsko  podjeije   >Ljudski 

magazine, Guštanj. 
Poslovni predmet:   Vse  zadeve iz te 

stroke to storilve. 
Ustanovitelj in operativni' upravna vo- 

ditelj podjetja: KLO Guštanj. odločba it. 
64/1—52 z dne 3. I. 1952. 

Prodajaln© so: št. 1, Guštanj 63, it. 2, 
Guštanj 16. it. 3. Guštanj 68 m it. 4, 
GuStanj 15. 

Za podjetje podpisujejo: 
Čop Anton, ravnatelj, v vseh zadevah 

samostojno: v finančnih zad>:vah podpi- 
je skupaj Ruter Ivan, računovodja, v od- 
sotnosti ravnatelja pa Logar Ivan in 
Španžev Ernest, namestnika, po 47. čle- 
nu 6i?L zakona o drž. gosp. podjetjih. 

Št. III/8-31/43a-1952        2972 
OLO Slovenj Gradec; poverj. za finance 

dno 6. ••••• 1952. 
• 

704. 
Besedilo: Mehanično podjetje. Borec 
Poslovni predmet: Splošna mehanična 

popra vila. 
Ustanovitelj'in-operativni upravni ro- 

ditelj podjetja: KLO Bovec, odločba it 
40/1 z dne 19. I. 1952. 

Za  podjetje podpisujejo: 
Šulin Izidor, upravnik, Wilfan Natalija, 

računovodja. Wojcickà Slaviko, namestnik 
upravnika po zakonitih pooblastilih. 

OLO Tolmin, poverjeništvo za finance 
dne 23. januarja 1952 

Št. 36/12-52 S47 

705. 
Besedilo: Trgorsko podjetje »Preskrba*, 

Trbovlje (Trbovlje Loka 287). 
Poslovni predmet: Trgovina z meša- 

nim blagom. 
Poslovalnice so: št 1 Delavski dom, Tr- 

bovlje — Loke 287; St.-2. Trbovlje II 25; 
it. 3, Trbovlje — Rfetje 76 in it 4, 
Trbovlje, Bevžko 44. 
. Operativni upravni voditelj: OLO Tr- 
bovlje, poverjeništvo za trgovino in go- 
stnetvo. -        -   •   - 

Za podjetje podpisujeta: 
Sum Alojz, upravnik, samostojno, v 

obsegu zakonskih póoblasiil in pravil 
podjetja. Goleč Erika, knjigovodja, sopod- 
pisuje listine po 47. členu spi. zakona o 
drž. gosj>. podjetjih. 

OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 
dne 29. marca 1952. 

Št. 1742/1-1952 3369 

706. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Potroš. 

njà'<. Zagorje /Zagorje'99); 
Poslovni predmet: Trgovina z mešanim 

blagom, nakup in prodaja na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trbovlje. 

. Operativni , upravnu voditelj:  OLO Tr- 
bovlje, poverjeništvo za trgovino in go- 
stinstvo. 

Podražns'oe so: 1. Zagorje 15; 2. Toplice 
95; in 3. Loko 43. 

Za  podjetje  podpisujeta: 
Ule Anton, ravnatelj, samostojno v ob- 

segu zakonski pooblastil in pravil podjet- 
ja. Lilija Danica, računovodja, eopodpisu- 

je listine po 47. členu spi.  zakona o 
drž. gos?, podjetjih. 
0L0  Trbovlje, poverjeništvo za finance 

nde 1. apriìa 1952. 
Et. 1763/-1952 3377 

707. 
Besedilo: Okrajno avtopreTozn.ško pod. 

jetje  >OKAP«. Trebnje. 
Poslovni predme:t Prevozne 6toritve. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

dMelj podjetja: OLO Trebnje, odločba št, 
5998/1 z dne 3.  VIII. 1951. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Stia Iganac, v. d. upravnika, in žisko 

Franc, predsednik OLO Trebnje, po za- 
konitih pooblastilih. 

OLO Trebnje, poverjeništvo za finance 
dne 21   avgusta 1951. 

Št. 1358/1 S358 

Sprem embe 
7C). 

Besedilo: Podjetje za projektiranje ••- 
tcplaščev, Ljubljana. 

IzbrdSe se Blatnik Danica in vpiše 
Vilhelm   Vladilmir, glavni računovodja, 

ki podpisuje listine po 47. členu spi. za- 
kona o drž. dosp. podjetjih. 

St. 243-156-1952 3128 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Perulni- 

na«, Ptuj. 
Izbriše se Levičnik Himko in vpiše 
Grobelnik Ivan, oBrektor, ki podpisuj« 

samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravu podjetja. 

Št 243—142/1-1952 3127 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 19. marca 1952. 

70 . 
Besedilo; Gozdarsko nabavno poujeij«, 

Ljubljana. 
Z: odločbo vlade LRS, št. IM461/2-51 * 

dne 25. I. 1952, se podjetja ukine «m 
preide v likvidacejo. 
'Besedilo odslej: Gozdarsko nabavno 

podjetje, Ljubljana, v likvidaciji. 
Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
šolmajer Kornelij, predsednik likvida- 

cijske komisije, skupaj z enim izmed čla- 
nov likvidacijske komiisije: Bizjak Tončko 
ali Vovko Vido. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 20. marca 1952. 
St. 243—120—1952 312» 

710. 
Besedilo: Mlinsko podjetje, Celje. 
Izbriše se Straus Stiva  in vpiše 
Plahuntik Jože. računovodja, .^j sopod» 

pisuje  listone  po 47.  členu spi. zakona 
o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana 
dne, 26. marca 1952. 

, Št. 243163 — 1952 3131 

711. 
Besedilo: Uprava zgradb, Ljubljana 

(Kottólkova 16). 
Besedilo odslej: Uprava nepremičnin 

MLO Ljubljana. 
MLO Ljubljana, poverjeništvo ca finance 

dne 23. februarja 1952. 
Fin št. 707-52 ,   1902 
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Besedilo:  -Mestno   podjetje   »Elektra« 
(Ljubljana, Černetova 26). 

Izbrišeta ee Prešeren Stane in Skvarča 
Magda ter vpćžejo: 

felamberger VÛjem,   direktor,    Dolenc 
Slavina, in Žgajnar Emil, komercialist 
MLO Ljubljana,  poverjeništvo za finance 

dne 7. marca 1952. 
Fin Si. 878—52 2507 

• 
712. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Umetnina« 
'(Ljubljana, Wolf ova 1). 

Sedež odslej: Ljubljana. Resljeva 16. 
IzbriSeta ee Perušek Sonja in Bucik 

Anica ter vpiäeta: 
čebular Milan, namestnik šefa, In 

Hren  Anica, blagajnik. 
MLO Ljubljana,   poverjeništvo za finance 

dne 12. marca 1952. 
Fin St. 898-52 2508 

• 
713. 

Besedilo: »Sanitaria« (Ljubljana, Miklo- 
šičeva 17). 

Izbrišeta se Cvetko Dragica in Bar- 
dutzky Danica, ter vpiše 

Sviligoj Danica, upravnik. 
MLO Ljubljana,   poverjeništvo za finance 

dne 13. marca 1952. 
Pin St. 939—52 2693 

• 
714. 

Besedilo: Kovinsko podjetje »Unkag. 
Pleško Srečko« (Ljubljana. Celovška ce- 
sta 1). 

Izbriše se  Zaje Henrik in vpiäe 
Kos Mirko, direktor. 

Fin št. 829-52 3047 
Besedilo: Mestno podjetje »Učila«, St. 

Vid nad Ljubljano. 
Operativni upravni voditelj odslej: MLO 

Ljubljana, poverjeništvo za lokalno in- 
dustrijo. 

Pin št. 1015-52 3048 

MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 
dne 25. marca 1952. 

• 
715. 

Besedilo:   Kavarna Evropa (Ljubljana, 
Gosposveteka 2). 

Izbriše se Soršak  Anton, in vpiše 
Mentoni Poldn, knjigovodja. 

MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 
dne 26. marca 1952. 

Fin št. 1059-52 3134 
• 

716. 
Besedilo: Mestno podjetje »Kovina«, 

Ljubljana (Stritarjeva 7). 
Izbrišejo se poslovalnice: Elektra. Tyr. 

ževa 25a; Vrvarna, Sv. Petra 31; Že- 
leznma. Tyrseva 9, Tržaška 60 in Tyr- 
ševa 16; Barve-iaki. Resljeva 1, Tyrseva 
14 in Wolf ova 12; Steklo-Króstal, Gajeva 
5, pasaža in Keramika, Frančiškanska 8. 

Vpišejo se poslovalnice: Kolesa in ko* 
lesarski deli, Karlovška 4; Keramika, 
Frančiškanska 8; 2eleznina; Zalošika 21; 
Gradbeni material, Šmartinska 21. in 
Elektra,   Cesta 29.   oktobra  19. 

Pin St. 1002-52 3173 
Besedilo: Odkupno podjetje »Gostin- 

stvo«, Ljubljana, Tržaška 6. 
Vpiše se obrat: Žganjarna za prekuha- 

vanje diroži in odpadnega sadja, Malen, 
škova 5. 

Fin št. 1053-52 3171 
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 27, marca 1952. 

Besedilo: Okrajno kovinsko podjetje, 
Celje okol'ca. 

Izbriše se: Nerat Bojan in vpiše 
Koče var Jože,  upravnik, z  «etimi po- 

oblastili. 
0L0 Celje okolica, poverj. za finance 

dne 1. septembra 1951. 
Št. 1760.1951 8731 

• 
717. 

Besedilo: »Ljudska gostilna« KLO Voj- 
nik. 

Podjetje je z odločbo KLO Vojnik, žt. 
S15/1951 z dne 6. V. 1951 prešlo 7. XII. 
1951 v likvidacijo. 

Likvidatorji ••: Vebar Ferdo, upravnik 
Doma  onemoglih   v   Vojniku.  Trstenjak 
Emil,  upravnik  in   Pušnik  Mihael,  bla- 
gajnik KLO podjetij v  Vojniku. 
0L0 Celje  okolica, poverj. za financo 

dne 7. decembra 1951. 
Št. 2428/1951 11850 

• 
718. 

Besedilo: »Uprava gospodarskih podje. 
tij«, KLO Store. 

Izbriše se Mekü'nda Franc in vpiše 
Bertok Valerij, upravnik, z istimi po- 

oblastili. 
0L0 Celje okolica, poverj. za financo 

dne 17. decembra 1951. 
Št. 2506/1951 11992 

• 
719. 

Besedilo: Krojaška delavnica KLO Voj. 
nik. 

Izbrišeta se Trstenjak Emil in Pušoik 
Mihael in vpiišeta: 

Kenpf Valentin   in   Kolar   Martin,   ki 
podpisujeta samostojno, v obsegu zakoni- 
tim pooblastil in pravil podjetja. 

0L0 Celje okolica, poverj. za finance 
dne 11. marca 1952 

Žt. 827/1—1952   ' 2447 

• 
720, 

Besedilo: Okrajno državno trgovsko pod- 
jetje 0LO Celje okolica, »Preskrba«, St. 
Jurij pri Celju. 

Izbriše ee Kokolj Viktor in vpfëe 
FilaiS Karel, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno,  po zakonife'ih pooblastilih. 
OLO Celje  okolica, poverj. za finance 

dne 26. marca 1952. 
St. 959/1952 3087 

• 
721. 

Besedilo: Okrajno vodovodno podjetje 
za Goriško, Dornberk. 

Besedilo: Izbriše se Lulilk Josip in ypi- 
sejo: 

Lozej Franc, upravnik, Vodopiveo Slav- 
ko, knjigovodja, in Slnfflgoj Anatolija, bla. 
gajnik, ki podpisujejo po dva skupaj. 

OLO Gorica, poverjeništvo za finance 
dne 21. marca 1952. 

£>t. 1000/23-52 2967 
• 

722. 
Besedilo: Otroška restavracija MLO 

Idrija. 
Vpišeta se Škarabot Alojz,  upravnik, in 

Guzelj Minka. računovodja, ki podpisujeta 
skupaj. 

OLO Idrija, poverjenigtvo za finance 
dne 20. decembra 1951. 

Št. 3161/X-51 12098 

723. 
Besedilo: Krajevna gospodarska pod. 

jetja, Šempeter. 
Podjetja so prešla v likvidacijo. 
Likvidator je Nemec Oskar, uslužbenec 

Uprave  krajevnih   podjetij 
Št. 1419/51 7990 

Besedilo: Uprava krajevnih podjetij, 
Šempeter. 

Poslovna predmet odslej: Nakup in pro- 
daja trgovskih in gostinskih predmetov v 
maloprodajni trgovski mreži. 

Podjetje ima odslej: Trgovino jestvin 
št. 1 in št. 2, Trgovino tekstilij št. 3, 
Trgovino železnine št. 4 in Pekarno št. 5: 
Gostinska podjetja: UsluŽbensko restav- 
racijo št. 1. Krajevno gostilno št. 2. Ka- 
varno št. 3 in Dečjo restavracijo št. 4. 

V sklopu komunalne delavnosti je Ki- 
no   podjetje,   Šempeter   pri   Gorici. 

Za   podjetje   podpisujejo: 
Cernie Maks, uipravniilk,   Vanek  Zden- 

ko, glavni računovodja, m Nemec Oskar, 
pomočnik  gl.  računovodje,  po   zakonitih 
predpisih. 

Št.  1419/51 7990 
0L0   Gorica,   poverjeništvo   za   finance 

dne  4.   avgusta  1951. 

724. 
Besedilo: Mestno podjetje »Slaščičar- 

na«, Jesenice. 
Uvede se postopek za likvidacijo pod. 

jetja.   Člana   likvidacijske komisije   sta: 
sanca  Vlado, predsednik planske komi. 
sije MLO. in Riikel Anton, komercialist, 

OLO Jesenice, poverjeništvo za finance 
dne 9. januarja 1952. 

Št. VIII—60/2—52 429 

* 
725. 

Besedilo: Mestna krojačnlca, Kamnik. 
Št. 696/52 2588 

Besedilo: Mestna šivalnica in krpalnica,. 
Kamnik. 

St. 699/52 2585 
Besedilo: Mestna žaga, Kamnik 

Št. 697/52 2583 
Pri vseh podjetjih se izbriše Nemec Ju- 

rij in vpiše 
Metek Draga, računovodja, ki podpisu- 

je spise finančnega in kreditnega značaja, 
skupaj e poslovodjem. 

OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 
dr j 12. marca 1952. 

* 
726. 

Besedilo: Okrajno avtoprevozniško pod- 
jetje »OKAP«, Kočevje. 

Besedilo odslej: Okrajna avtoprevozni- 
ško podjetje »OKAP« Kočevje v likvida- 
ciji. 

V likvidacijski komisiji so: Dolenc 
Viktor, predsednik, Žagar Alojzij in Pir- 
kovic Ivan, člana. 
0L0 Kočevje, poverjeništvo za finance 

dne 28. februarja 1952. 
Št. 220 2011 

* 
727. 

Besedilo: Krojaška delavnica KLO Želj. 
ne. 

Izbrise ee Novak Stane, zastopnik knji- 
govodstvenega centra v Kočevju, ki. so- 
podpisuje vse Listine finančnegn 'm denar, 
nega značaja, v mejah zakonitim pooMa<- 
stil. 
0L0 Kočevje, poverjeništvo za finance 

dne 5. marca 1952. 
Št. 245/1 2285 
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728. 
Besedilo: Čevljarsko podjetje KLO Lo. 

êki potok. 
št. 46/1 2920 

Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Lo. 
• potok. 

£t. 46 2921 
Besedilo; Kolarsko podjetje KLO Lo. 

ški potok. 
St. 46/4 2918 

Besedilo; Mesarsko podjetje KLO Lo. 
Ski potok. 

Št. 46/3 2919 
Besedilo: Mizarsko podjetje KLO Lo- 

ški potok. 
Št. 46/5 2917 

Pri vseh podjetjih se izbnšeta: Rus Zla. 
ta m Mohar Anton ter vpiišeila: 

Košir Albin,  upravnik • Pagon Rudi, 
kn.,igovodja,   ki   podpisujeta   za   podjetje 
ekupaj, po zakonitih pooblastilih. 
OLO   Kočevje,   poverjeništvo   za   finance 

rine   15.   marca   1952. 

729. 
Besedulo: Gostinsko podjetje KLO Osil. 

nira. 
Izbriše   t,e   ^timer;   Josip   in   vpiše 
Šhmec Anlofl   poslovodja, z ISIMTM pra. 

vacami in dolžnostmi 
Št. 291 2924 

Besedilo: Kino KLO Ribnica. 
Izbrišeta se Keržan Edo • Roje Stan- 

ka ter vpišeta: 
Leear Rudi, upravnik, in Arko Janez, 

računovodja, v istnmi pravicami in dolž- 
nostmi. 

št.  298 2923 
OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 

dne 19  marca 1952. 

7S0. 
Besedilo; Okrajna žaga »Bračič«, Kočcv- 

le. 
Besedilo odslej: kakor doslej, s pristav, 

kom v »likvidaciji«. 
Za podjetje v likvidaanji podpisujejo: 

Klun Marjan. Arko Ivan in Žagar Jože, 
po dva skupaj. 

OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 
dne   20.   marca   1952. 

Št. 269 2931 
* 

731. 
Besedilo; Gostinsko podjetje KLO Ko- 

čevje. 
BesedMo odslej: kakor doslej, s pnstav- 

kom »v likvndacijk. 
Likvidatorji  podjetja so: Korelc Franc. 

nameščenec »Trgoprometa« Kočevje, pred. 
sednk. Zaju Vinko jn Sipka Jovo, člana. 

OLO  Kočevje, poverjeništvo za finance 
dne 21. marca 1952. 

Št. 322 2922 
¥ 

732. 
Besedilo:  Mestna vrtnarija, Kranj. 
Izbrišejo se Vidmar Vitomir. Jarc Ja. 

nez in Ažman Karol. ter vpišeta: 
Uršič Rudi. upravnik, z istimi poobla- 

tfili. 
MLO Kranj, poverjeništvo za finance 

dne 20. septembra 1951. 
St. 1370 9433 

733. • 

Besedilo: Sklad za mehanizacijo KDZ 
Kran]. 

Izbrise se  Sirk   Pave]  in  vpise 
Hafner Tone, direktor, ki podpisuje po 

zakonitih pooblastilih. 
OLO   Kranj  okolica,  poveri,  za  finance 

dne 22. septembra 1951. 
Št. II-168/2-51 9487 

734. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 

Bitnje. 
Izbriše 6>e Hariš Cilka ]n vpiše: 
Knez Vinko, knjigovodja, ki sopodpisuje 

hetine   po 47. Senu epi.  zakona o  drž. 
gosp. podjetjih. 

Št. II—130/4-1952 2911 

Besedilo: Krajevno krojaštvo in šivilj- 
stvo, Bitnje. 

Izbriše ee Zavrl Alojz in vptÈe: 
Knez Vinko, knjigovodja, ki eopodpdeu- 

je listine po 47. členu 6pl. zakona o drž. 
gosp   podjetjih. 

Št. II—1876/3—50 2912 
OLO Kranj okolica, poverj. za finance 

dne 21. marca 1952. 

735. 
Besedilo:   Krajevna mlekarna, Senovo, 

Št. 936/1 3040 
Besedilo:  Krajevna trafika, Senovo. 

št. 937/1 3041 
Besedilo:  Otroška restavracija, Senovo. 

Št. 935/1 3042 
Podjetia so preš|a  v likvidacijo. Likvi- 

datorju   sta:   Kormšek   Jože   in   Kroetee 
Ivan, ki  podpisu jeta ekupaj. 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
dne 26. marca 1952. 

736. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Cerklje ob Krki. 
Prekliiruje se likvi.daci.ia podjetja, ker 

se I«) obratovanje podjetja   nadaljevalo. 
Izbriše se bivei upravnik podjetia Marn 

Alojz ter likvidatorja podjetja Lenič An- 
ton in Kovačič Anica. 

Vpiše se 
Račič Fraine,  upravnA, jvi podpisuje z 

istimi pooblastili, kot dosedanji upravnfik. 
OLO   Krško,   poverjeništvo   za  finance 

dne 27. marca  1952. 
žt   979/1 3185 

rt 
737. 

Besedilo: Okrajna menza in gostilna, 
Dolnja Lendava. 

Podjetje je prešlo v likvidacijo. Likvi- 
dacijo bo oprani Skarabot Franjo, usluž. 
benec poverjenistva za finance. 
OLO   Lendava,  poverjeništvo  za  finance 

dne 27. septembra 1951. 
Št   636/51 9651 

* 
73S. 

Besediio:     Kurivoprodaja     (Ljubljana, 
Celovška 34). 

Vp.šejo ee nove poslovalnice: 
št. 1 Ljubljana, Janševa 2; št. 2 Ljub- 

ljana. št   Vid; št. 3,  Ljubljana, StoZice, 
tyrséva cesta, in št. 4, Obrtna delavnost; 
»Žaga'', Ljubljana. Janšova 2. 

RLO   II Ljubljana,  poverj. za finance 
dne 10. septembra 1951. 

Fin. št. 694-1/1951 9001 
• 

730. 
Besedilo: Ključavničarstvo RLO IV, 

Ljubljana, Gregorčičeva 5. 
Izbrišejo se Novak Lojze, Juvan Ruža, 

škodniSi Igo ter vpräejo: 
Šindič Zlato, tajnik • RLO IV, in 

Špindler Ivanka, računovodja podjetja 
Št. 407/52 2823 

Besedilo: Ljudska šivalnica RLO IV 
(Ljubljana. Tržaška 5). 

Izbrišeta &e Novak Lojze in Juvan Ro- 
ža ter vpišeta: 

Matjašič Stane, upravnik, io Varšek 
Ljudmiila. knjigovodja. 

Št. 406/52 2825 
RLO IV Ljubljana, poverj. za finance 

dne 15. marca 1952. 
• 

740. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Vrhnika. 
Izbrišeta se Dokler  Vladimir m Seli- 

žkar Marija ter vpiše: 
Kranjc Špela, knjigovodja. 

OLO Ljubljana okolica, poverj. za finance 
dne 22  marca 1952. 

Št   218/16 2913 

741. 
Besedilo:   Mestna   krojaška   delavnica, 

Ljutomer. 
Izbriše ee Rajh Ivan in vpiše 
Obidčnik Franc, knjigovodja. 

OLO Ljutomer,   poverjeništvo za financ» 
dne 10. marca 1952. 

Št. 317/52 2405 
• 

742. 
Besedilo: Okrajni mlin, Cezanjevci, 
Izbriše se Novak Drago in vpiše 
Rudolf Amalija, knjigovodja. 

OLO Ljutomer,  poverjeništvo za finance 
dne 26   marca 1952. 

Št. 399 3091 
• 

743. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje »2e. 

leznina—Kemikalije«   (Maribor). 
Operativni upravni voditelj: MLO Mari- 

bor, poverjeništvo za trgovino in preskr. 
bo. 

MLO Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 5. julija 1951. 
Št   Pov 56/161—51 7520 

• 
744. 

Besedilo: Gostinsko podjetje >Lokomo> 
Uva« (Maribor, Gorkega 29). 

Izbršeta se Žele Jože in Die Bruno ter 
vpišeta ; 

Pavčič Franc. v. d. upravnika, kij pod- 
pisuje 6amostojno, v okviru pooblastil in 
praviil podjetja; Novak Rajkio, računovodja, 
ki podpisuje poleg upravnika listine de. 
nairnega, materialnega obračunskega • 
kreditnega značaja. 

Et. Pov 56/55—52 3332 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Novi 

svet« (Maribor, Jurčičeva 7). 
Vpišo se obrat: Gostišče Maribor. Vet. 

rinjs&a 24. 
St. Pov 56 54—52 3333 

MLO  Maribor,  poverjeništvo za financ* 
dne 4. marca 1952. 

745. 
Besedilo: Mestna delavska uslužbensk» 

restavracija. Murska Sobota, 
Izbriše se Borko Ludvik dn vpišeta: 
Barbaric Karel,  upravnik, in Stefane« 

Amalija, knjigovodja, kj podpieuje skupaj 
z upravnikom. 
OLO  Murska Sobota, poverj. za financ» 

dne  15.   maja   1951. 
Št. 6835/51 4954 

• 
746. 

Besedilo: Mestno gostinsko podjetje r 
Murski Soboti. 

Izbriše se  obrat   »Pivo.depo«, ker  se 
priključi k Združenju državnih gostinskih 
podjetij v Murski Soboti. 
OLO Murska  Sobota, poverj. za  finance 

dne 18. ,juliija 1951. 
št. 9059/51 7027 



Stran 106 URADNI LIST Št 14 — 19. IV. 1952 

Besedilo: Tovarna mesnih izdelkov • 
Murski Soboti. 

Zaradi premestitve ^e izbriše poobla- 
ščenec za podpisovanje Kelnar -lože, niip 
kornere aliat. 
OLO   Mur»ka  Sobota    pmerj.   za   finance 

dne 28. septembra  1951. 
et. 10/99/1—51 9648 

747. 
Besedilo:    Mestno   podjetje   »Sedlarska 

in tapetniška delavnica«.  Murska Sobota. 
St. 2280/1-52 2648 

Besedio:    Mestno   čevljarsko   podjetje. 
Murska Sobota. 

Št. 2284/1—52 2642 
Besedilo: Mestno krojaško podjetje. 

Murska Sobota. 
ft   2285/1—52 2643 

Besedilo: Mestno podjetje »Šiviljska 
delavnica«. Murska Sobota. 

Št   2281 '1-52 2649 
Beeedilo: Mestno podjetje >Vrvarna-t, 

Murska Sobota. 
Št. 2282/1.52 2659 

Pri vseh podjetjih se izbriše Kovač 01. 
ga in vpiše: 

Berke Štefan, računovodja, ki eorpodpi- 
enje I-etlne po 47. členu spi zakona o drž. 
gosp. podjetjih. 

Besedilo: Mestno podjetje »Parna pe- 
karna«, Murska Sobota. 

Št. 2286/1—52 2644 
Beeedilo: Mestno podjetje »Pekarna«, 

Murska Sobota 
Št. 2287/1—52 2645 

Besedilo: Mestno podjetje »Mesnica in 
klavnica, Murska Sobota. 

Št.   2279/1-52 2647 
Besedilo: Mestno podjetje »SlaŠHfarnar, 

Murska Sobota. 
Št.  22831-52 2651 

Pri vseh podjetjih se izbriše Batesko 
V«ra in vpiše 

Berko Štefan, računovodja, ki podpisuje 
po 47. členu spi. zakona o drž. gosp. 
podjetjih. 
OLO Murska Sobota, poverj.  za  finance 

dne 12. marca 1952. 

748 
Besedilo: Okrajno podjetje »Kremen«, 

Knvo  mesto   (Kandija). 
Izbrise  se  Dprčar  Edvard in vpiše 
Kovačč Jožica,  knjigovodja, ki  podpi- 

suje v finančnih zadevah skupaj z uprav- 
nikom Lukšičem Stanetom, v okviru pra. 
vil podjetja. 
OLO Novo mesto, poverjeništvo za finance 

dne 21. marca 1952. 
Št.   1093/1 3370 

• 
74%. 

Besedilo.   Opekama.   Sodna   '  s. 
Izbrišeta se Krhlanko Franc, in Pavlic 

Aln,z t*r vpjšpta Kampns Jože, upravnik. 
Skale Ivan. računovodja. 
OLO   Poljčane.   poverjeništvo   la   finance 

dne 25. •••• 1952. 
št.   2042/51 7353 

• 
749. 

Reserllo: »Trgovsko podjetje KLO Lo- 
če. 

RpRpdilo   odslej;   Krajevna  trgovina   z 
mešanim blagom  (Poljčane). 
OLO  Poljčane,   poverjeništvo  za   finance 

dne 23. marca 1952. 
Št. 1157/52 3014 

750. 
Besedilo:   Čevljarska   delavnica   »KLO 

Kog. Slatina. 
IzbrSe fie Tramšek Gabrijel ;n  vpiše: 
Drofenik Jože, poslovodja 

OLO Poljfanc   poverjeništvo za finance 
dne   26.   marca   1952. 

št. 1212/52 3136 

75J. 
Beeedilo: Mestne trgovine, Postojna. 
Vpiše   ee   nova    podružnica    »Mestna 

tržnica«, Postojna, ki nabavlja In prodaja 
zelenjavo, rt'be, mesne izdelke, mlečne in 
mlevske izdelke. 
OLO Postojna, poverjeništvo za finance 

dne 26. marca 1952 
Št  649/1—52 3082 

Besedilo: Okrajno podjetje •• preskrbo 
i mesom in mesnimi izdelki, Ptuj. 

Besed-lo odšle i: Mestno podjetje za 
preskrbo z mesom iu mesnimi izdelki«. 
Pluj. 

Izbrišejo ee: Haložan Vinko, Petrove«: 
Ivan, Horvat Zlata in vpišeita: 

Cucek Štefiin. direktor, Bernhard Mir- 
ko, računovodja. 

Vpiše fco. da je bilo podjetje ustanov. 
Ijpno \wk na podlagi odločbe OLO JO 
Ptuj, Št. 1—305/1—51 o prenosu i-ïodjNja 
v pristojnost MLO Ptuj z dne 1. VII 
1951. 

OLO Pluj, poverjeništvo za financo 
dne 30. julija   lf)5l 

Št.  607/1—51 7581 
* 

:s3. 
Besedilo: Okrajni magazin, Ptuj. 
Izhrišpjo se: poslovalnica št. 27 v Dor- 

navi. poslovalnica št. 21 v školah, poslo- 
valnica št. 23 v Zavrču. poslovalnica št 
35 v 2etalah, poslovalnica št 18 v Vel. 
Nedelji, in poslovalnica št. 38 v Bukov. 
c;h. 

OLO Ptuj, poverjeništvo za finance 
dne  28.  avgusta   1951. 

Št.  862/1—51 9086 
• 

754. 
Besedilo:   Okrajno   podjetje   za  odkup 

artiklov   ž'valske   proizvodnje   in   živine. 
Ptuj. 

Besedilo  idslej:  »Mlekarna*, Ptuj. 
Poslovni    predmet    od«le\:    Predelava 

mleka <n izdelava mlečnih  izdelkov  (sir, 
surovo maslo, skuta) itd. 

OLO   Ptuj,   poverjeništvo   za   finance 
dne 20   decembra   1951. 

Št.  1121/1—51 12052 

Besedilo: »Elektronbrat«, Ptuj, Sp. 
Breg 12. 

Izbrišp  se   Krav,na   Iranc  m   v-pUeta: 
Kramherger  Branko, elektromonter    n 

Koroie.'   Irena,  komercialist,  k:   podjvsu- 
ieta sk';pa,j z moj'str.in: obrata ia  v nje- 
iji'v'  crisotnos'li. 

!i    476/1-52 31S2 

Besedilo: »Krajevna klavnica in mesni, 
ca« KLO Strnišfe. 

Izbrišeta se Vaupotuč Maks in Brzsm 
Drago ter vpišeta-, 

Zupanič Stanko, poslovodja, in Bik'č 
Marija, knjigovodja, k« podpisujeta skupaj 
v vseh upravnih in  f-nančnih zadevah 

št.   464/1—52 3184 
OLO  Ptuj,  poverjeništvo  za  finance 

dne 26. marca 1952. 

756. 
Besedilo: Združenje državnih gostinskih 

podjetij, Radgona,  v  likvidaciji. 
Podjetje je prešlo l. VII. 1951 v fclkvi. 

dacijo. 
OLO  Radgona,   poverjeništvo  za  finance 

dne 2   avgusta 1951. 
Št. 105/78 7798 

757. * 
Besedilo: Krajovna klavnica. Gornja 

Radgona. 
Št. 347/5 2tói 

Besedilo: Krajevna žaga. Trate, 
Št. 347/6 ' 26S6 

Operativni  upravni  voditpli  obeh  pod« 
jetij  je odslej:  KLO Traie. 
OLO Radgona, poverjeništvo za finance 

dne 14. marca 1952. 
• 

75S. 
Besedilo: Krajevna splošna mehanična 

delavnica,  Gornja  Radgona. 
1'odjetie   je   z   dnem   1.   lanuarja   1952 

prešlo iz prstoinonli OLO Radgona v pri- 
stojnuvM KLO Gornja Radgona 
OLO   Radgona,   poverjeništvo  za  finance 

dne •. marca 1952. 
št. 347/1 26S7 

759. 
Bendilo: Industrija kraškega marmorja, 

Sežana. 
Izbrise  DobP'la  Vmko m   vpiše 
Ravbar Vladimir, upravnik. 
OLO Sezona, poverjeništvo za finanre 

dne 4. septembra  1951. 
št. 551/1 8897 

+ 
7fi0. 

Besedilo: Mestna obrtna podjetja. Slo- 
venj Grader. 

Izbrišeta SP Vastič Miloš in Blatnrlk 
Frane ter vpišeta: 

Grošela Ante, računovodja in Pečovnik 
Krištl, a d m nietrativiii pristav, ki podpi- 
suje v odsotnosti ravnatelja, po zakonitih 
pooblastilih 
OLO  Slovenj  Gradec. pov<Ti.  za finance 

dne  26.  oktobra   1951. 
št. 950/1—1951 10784 

761. 
Besedilo-. Krajevno gost'nsko podjetje, 

Lese. 
Podjetje je na podlagi odločbe KLO Le- 

se, š1 1/51 z dne 29. X 1951 prešlo v 
likv+dacijo 

Likvidatorji so:  DoMšek  Drago, uprav- 
nil-.    Cop  Pavel   In  Skr valmk    Edvard, 
čl.inu likvidacijske komisije 

OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 
dne 3   marra  1952 
Št. 1•/8—31/41-52 2976 

762. * 
Besedilo: Krajevna obrtna podjetja, 

LCšP. 
PodHia so na pndlagu odločbe KLO 

Lese, št. 1/51 5 dne 29 X. 1952 prešla, v 
likvidacijo. 

V likvidacijski    komiki'    so:    Doblšek 
Dtago,   lorawiifc.   Cop   Pavel  In  Skrival- 
n k Edvard, člana 

OLO Slovenj Gradec, poveri, za finance 
dne 6   marra 1952 
Št.  III/S-31/42-52 2975 

763. * 
Besedilo: Krajevno go«tišee. Gornji 

grad. 
Izbrišeta se Fedran Ivan in KolariS 

Anton 1er vpišeta: 
Slomšek Jože. knjigovodja, in Rak Ne- 

va, knjigovodja  krajevne pekarne. 
Št. 1637/1—52 2872 
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Besedilo: Krajema podjetja Velenje 
»Gostilna«. 

Izbnse se Zaluberšek -lože io vpiše 
Germadn k Zofka, poslovodja. 

6t. 1749/4-52-VI 2870 

BesediJo: Krajevna podjetja Velenje 
»Gostilna z menioc. 

Isbrriše ee Zaluberšek Jože in vpiše 
Pecovnik Ivan, poslovodja. 

St. 1749/3—52—VI 2S69 

Besedilo: Krajema podjetja Velonje 
»Mesarija«. 

Besedilo odslej: Krajevna podjetja Ve- 
lenje »Klavnica in  mesarija«. 

Poslovni predmet odslej še: Klanje ži. 
vine. 

Izbriše se Vadlan Franc in vpiše: 
Kasesn:!k Franc, poslovodja. 

St. 1749/2-52—IV 2868 

Besedilo: Krajevna podjetja Velenje 
»Slaščičarna  i  bifejem«. 

Izbriše se Zaluberšek Jože in vpiše 
Kolar Stane, poslovodja. 

fit.  1749/1-32—VI 2S67 
0L0 Šoštanj, poverjeništvo za finance 

dne 19. marca 1952. 
• 

7fi4. 
Besedilo:  Državno trgovsko podjetje • 

gradbenim    m    produkcijskim    materia, 
lom, Šmartno ob Paki. 

Izbriše se Kenda Ludvik in vpiše 
ftajner Franjo, računovodja, ki  podpi. 

tuje z emimi izmed sopodpisnikov. 
OLO Soštanj, poverjeništvo za finance 

dno 22. marca 1952. 
St. 1708/1-52 3013 

765. , 
Besedilo: Komunalno podjetje MLO 

Tolmin. 
Izbrišeta se Rutar Anion in Cazafura 

Ludovika ter vpišeta: 
Taljat Marija, računovodja, in Logar 

Franca ki podpisuje v odsotnosti uprav- 
nika ali računovodie. 

St. 36/91—51 6605 

Besedilo: Uprava državnih zgradb MLO 
Tolmin. 

Izbrišeta se Rutar Anton im Cazafura 
Ludovika ter vpišeta: 

Logar Franr. upravnik, in Taljat Marija, 
računovodja. Dosedanji upravnilfc Kragelj 
Ivan prevzema f«nkp';jo namestnika in 
podpisuje v odsotnosti upravnika ali ra- 
čunovodje 

St.  36/91—51 6606 

Besedilo: Obrtno podjetje- MIX) Toliii'n. 
Izbrišeta se Rutar Anton in Cazafura 

Ludovika   ter   vpišeta: 
Feregotto    Helena,     računovodja,    in 

Dakskobier Oskar, ki podpibuie v odeH- 
nosti  upravnika  ali  računovodje. 
OLO   Tolmin   poverjeništvo   ta   finance 

due 2.   julija  1951. 
St.   36/85—51 6601 

•¥• 
766. 

Besedilo:  Lesno podjetje, Bovec. 
Izbriše ee Ostan Majda in vpšše 
Vilfan Natal ja, računovodja, s poobla- 

stili po pravilih podjetja in po zakonu. 
OLO Tolmin, poverjeništvo za. finance 

dne 27. decembra 1951. 
Et. X-36/163-19Ó1 12230 

"67. 
Besedilo: Obrtno podjetje MLO Tolmin. 
Iabdše se Saksida Rudolf in vpuše 
Dakskobler Oskar,, upravnik, v njegovi 

odsotnosti ali   v   odsotnosti   računovodje 
podpisuje Pfeifer Silva 

OLO  Tolmin,  poverjeništvo za  finance 
dno   24.   marca  1952. 

St.  36/39-52 3045 
• 

76S. 
Besedilo:  Ilišna uprava KLO  Zagorje. 

Št. 6038/1—1951 9971 
Besedilo: Kurivopromet  KLO Zagorje. 

St. 6036/1-1951 10057 
Besedilo: Vodovodno podjetje KLO Za. 

gorje. 
Št. 6041/1—1951 9967 

Izbrišejo 6e pri vseh podjetjih Rančigoj 
Drago, Javorsek Janez in Jokoniič Dušan 
ter vptsejo: 

Fink Martin, načelnik, Hauptman Al- 
bert, komercialist in Lilija Zdravko, ra- 
čunovodja 
OLO   Trbovlje,  poverjeništvo  za   financo 

dne 11. oktobra  1951. 
• 

769. 
Besedilo: Mestni kino, Trbovlje. 
Izbnsota se Grošar Franc in Ule Franc, 

za strokovno dplo, ter vpišeta 
Ule Franc, upravi*, in Trost R:3iard, 

knjigovodja. 
OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 

dne 7.  decembra   1951. 
Št. 6872/1-1951 11669 

• 
770, 

Besedilo: Destilacija alkoholnih pijaf, 
M'rna na Dolenjskem. 

Poslovni predmet   odslej: Zganjekuha, 
proizvodnja   umetiMli (močnih   žplritnili) 
alkoholnih pijač in sadnih sokov. 

OLO Trebnje, poverjeništvo za finance 
dne 22. marca 1952. 

Št. 740/1—52 2978 

Izbrisi 
771. 

Besedic: Državno posestvo, Beltinci. 
Ker je bilo preneseno z odločbo vlade 

LRS,  st.   N—1467/1-51   z  dne  25.   XII. 
1951 v pristojnost OLO Murska Sobota. 
Ministrstvo za finance LUS, Ljubljana 

dne 4   marca 1952. 
243 124-1952 2620 

• 
772. 

ŽBesodilo: Trgovina državnih posestev 
Slovenije, Jesenice. 

Ker je prešlo z odločbo vlade LRS. št. 
II 80/1—52 z dne 26. I. 1952 v pruetoj- 
n ost '"O" Jesenice. 
Ministrstvo  za finance LRS.  Ljubljana 

dne 17 marca 1952. 
St. 243135—1952 3122 

• 
773. 

Besedilo: »Kovinski servis«. Celje (usta- 
novljen z odločbo vlade LRS, št. II— 
1760/1—50 z dne 1. III. 1951. 

Zaradi spojitve z Metalurškim servii. 
som, Celje. 

Št. 243 154-1952 3125 
Besedilo: Metalurški servis, Celje. 
Zaradi   spojih e   s   »Kovinskim   servi- 

som', Celje. 
Ministrstvo  za finance LRS,  Ljubljana 

dne 18. marca 1952. 
Št. 243 154—1952 3124 

774. 
Besedilo:   »Krojaška   delavnica«   KLO 

Lesifno. 
Zaradi opusfcrtve podjetja 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne  4.  ma^a  1951 
Št. 3171/50     ' 5S21 

• 
775. 

Besedilo: »Mehanična delavnica« KLO 
Vojnik. 

Zaradi opustitve podjetja. • 
OLO Celje,  poverjeništvo za finance 

dne 26. februaria  1952. 
St. 600/1952 1977 

7-fi * lih. 
Besedilo: Gostilna KLO Gorica vas. 
Ker nima več pogojev za nadaljuj; obu 

sitoj. 
OLO Kočevje, poverjeništvo :a finance 

dne 8. marca 1952. 
Št. 249/52 2916 

• 
777. 

Besedilo:   Državno   trgovsko   podjetje 
»Potrošnja«,  Krško. 

Zaradi  združitve  z  Okrajnim   magasi, 
nom. Krško. 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
dne 12. decembra 1951. 

£t. 3033/1—51 11778 
• 

778. 
Besedilo:   Mestna   nrarska   delavnica, 

Ljutomer. 
Na podlagi odločbe MLO Pov st. 28/51 

z dne 2. VI. 1951. 
Zaradi ukinitve. 

OLO  Ljutomer, poverjeništvo za financ* 
dne 5 septembra 19.51. 

St. 1030/51 8510 
• 

779. 
Besedilo:   Okrajno   gradbeno  podjetje, 

Ljutomer. 
Zaradi  prenehanja poslovanja. 

OLO  Ljutomer, poverjeništvo za finance 
dne 19. decembra 1951. 

št.  1346/1—51 12012 
• 

7S0. 
Besedilo:  Okrajna menza v likvidaciji, 

Uovo mesto. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO Novo mesto, poverjeništvo za financ« 
dne 15.  januarja 1952 

St. 197/1-1952 1755 
• 

781. 
Besedilo:    Otroška   restavracija   KLO 

Cerknica. 
Ker je likvidacija končana. 

OLO  Postojna,  poverjeništvo  za  financ» 
dne  28.  januarja. 1952. 

Št  2067/1-1• 1428 
•k 

782. 
Besedilo:   Okrajno  klavniško  podjetje, 

Poljčane. 
Ker je prenehalo poslovati. 

OLO  Poljčane,  poverjeništvo  za  financ* 
dne 8. februarja 1952. 

Št.  494/52 1402 
• 

783. 
Besedilo: Mestna tržnica. Postojna. 
Ker je prešlo v sklop Mestnega pod. 

jetja sMestne trgovine,  Postojna«. 
OLO Postojna, poverjeništvo za finance 

dn» 26. marca 1952. 
St. 6501-52 3ÔS1 
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784. 
Besedilo: Okrajna delavsko nslužbenska 

menza, Gornja Radgona, 
Zaradi ustanovitve gostinskega obrata 

Za družbeno prehrano >Delavsko usluž- 
beneka menza, Gornja Radgona. 

OLO Radgona, poverjeništvo za finance 
dne 26. decembTa 1951. 

et. VIII—105/105 12156 

785. 
Besedilo: Otroška restavracija v Kamni 

gorici. 
Zaradi prenehanja poslovanja 

OLO Radovljica, poverjeništvo za finance 
dne 12. marca 1952. 
Št. XI—438/1-52 2717 

• 
7S6. 

Besedilo: Okrajno podjetje za odkup 
artiklov rastlinske in živalske proizvodnje 
ter živine, skrajšano »Odkup okraja Ra. 
dovljica«. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Radovljica, poverjeništvo za finance 

dne   17.   marca   1952. 
St. 436/1—82 2720 

•     ' 
787. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Povir. 
Zaradi prenosa v zadružni sektor. 
OLO Sežana, poverjeništvo za finance 

dne 11. marca 1952. 
St. IX 73/23—52 2396 

788. 
Besedilo: Obrtna podjetja, Mežica. 
Ker se vpišejo kot samostojna rvodjetja. 

OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 
dne 20. tîbruarja 1952. 

Št. III/8 -31/12—52 2295 

* 
789. 

Besedilo: Kino, Mežica. 
Na podlagi odločbe KLO Mežica, št. 

711/1—1951 z dne 4. IX. 1951 o prehodu 
v sklop SKUD Mežica. 

OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 
dne 6. marca 1952. 

5t. HI/8-31/44—1952 2974 

• 
790. 

Besedilo: Krajevna apnenica, Kal-Ko- 
rJtn'ca. 

Zaradi vključitve v Remontno podjetje 
KLO Bovec. 

OLO Tolmin, poverjeništvo za finance 
dne 4. julija  1951. 

Št. 36/103—51 6599 

• 
791. 

Besedilo: Okrajno posestvo.  Širje. 
Na podlagi odločbe OLO Trbovlje, št. 

5406/14-1951 z dne 25. VIII. 1951. zaradi 
prenosa na sklad za mehanizacijo in tin. 
vesticijsko graditev zadružnega kmetijstva 
v Trbovljah. 

OLO  Trbovlje,  poverjeništvo   za  finance 
dne 7. septembra 1951. 

St. 5642/1-1951 8904 

Zadružni register 
1'•• vsaki  registracij! je  sedež podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali izbris« pa v datumu 

Spremembe 
208. 

Besedilo: Kmečka gospodarska zadruga 
z o. j. v Ravnah. 

Na obenem zboru 4. I. 1952 jo zadruga 
prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska ilirma: kakor doslej e 
priBtavkom >v likvidaciji<. 

Likvidatorji so: Jevšček Jožef, Rav- 
ne 59. Bltežnik Jožef, Ravne 63, Petrovič 
Jožef. Ravne 57, Bitežnik Andrej, Rav. 
ne 87, kmetje, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 26. marca 1952. 

Zt  16/48-8 1224 

* 
209. 

Besedilo: Sitarska in žimarska zadruga 
v Stražtšču, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Izbrišejo se Zirovnik Antonija, Bajželj 
Janez, Vidmar Angela in vpiše nov član 
upravnega odbora: 

Rozman Jože, žimoprejee, Stražišče 105. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 12. marca 1952. 
Zadr III 73/66 2598 

210. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga »1. maj< v Črnučah. 
Izbrišejo se Koželj Franc, Kurent Vik- 

tor. Petrjč Polona In vpišejo "novi člani 
upravnega odbora: 

Bedenk Jože, Črnuče 5, Koderman An- 
ton. Črnuče 13, kmeta, Vavpotič Julti'jana, 
gospodinja. Črnuče 9, Rotar Ivan, Črnuče 
36, Šmon Simon, Nadgorica 13. kmeta 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. marca 1952. 

Zadr VII 33/2 3099 

211. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga, Zrkovci. 
Izbrišejo se Horvat Marija. ••••:• Sre- 

čko, Vrecl Marija, Kolar Ivan, Gašparič 
Marija, Rihtarič Štefka, Kokol Franc I, 
Kokol Franc II in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Gašparič Maks, Zupanek Alojz, Kolar 
Artxa, Melko Terezija. Krajtner Jože, 
Senekovič Alojzija, vsi zadružniki v Zu 
kovcih. Gašparič Maks je predsednik od- 
bora. 

Okrožno sodiščo v Mariboru, 
dne 12. februarja 1952. 

Zadr V 13 1440 

212. 
Besedilo: potrošniška zadruga z o. j., 

Slivnica pri Mariboru. 
Zadruga je prešla na podlagi sklepa 

občnega zbora z dne 20. V. 1950 v likvi- 
doijo. 

Likvidatorja sta: Repa Ivan. poslovod- 
ja, Reka-Pohorje, in Jeler Vinko, knjigo- 
vodja, Slivnica   ki podpisujeta skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristankom   »v   likvidacij 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 19. februarja 1952. 

Zadr IV 132 1671 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vet, k) o pogrešanih kaj vedo, ee pozi- 
vajo, naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. Po preteku 
rokov  bodo sodišča odločila  o  predlogih 

I  R 9/52 2729 
Pintarič Franc, roj. 25. IX. 1924, sin 

Antona in Katarine rojene Hamler, dJjak 
III. razreda mešč. šole v Gor. Radgoni, 
se kot partizan od januarja 1942 pogreša. 
Predlagateljica je Hamler Elizabeta. Sp. 
Ščavnica 23. skrbnik Klemenčič M lan, 
uslužbenec pri tem sodišču. Priglaeitveni 
rok:  dva  meseca od  te  objave. 

I R 153/51 2827 
Režonja Roža ro.jrna Bauman Ma 1913, 

Lokavec 42, hôi Alojza m Cecilijo roj. 
Zaharija, se od septembra 1945 pogreša. 
Predlagatelj je Tapajner Rudolf. Rožen- 
gnmt 49, skrbniik Rajšp Ludv.k, predsed- 
nik KLO Lokavec Prigiasitveni rok: dva 
meseca od te objaive 

Okrajno sodišče v  Gornji  Radgoni 
dne   14.   marca   1952. 

IT  R 286 '32 2014 
Ceh   Franc,  roj.   14.  IV.  1914, ein io 

žefa m Terezije rojene Pihler, kovač na 
Teznu 2, Maribor, se kot prisilni mobijli- 
ziranec nemške   vojske od 12. II. 1945 iz 
vojaška bolnice na Dunaju pogreša Pred- 
lagateljica jo Ceh Marija, Majski vrh 48, 
p.   Sv.   Vid   pri   Ptuju, skrbnik  Mahajno 
Dori, uslužbenka pni tpm sodišču   Prigia- 
sitveni rok: tri  mesece od te objave. 

Okrajno  sodišče  Maribor  mesto 
dne 5.  februarja   1952. 

I R 302/51 11243 
Mustafa Franc. roj. 8. VIII 1897. sin 

Luke in Marije, kmet v Racah 132, je v 
začetku aprila umrl v Dachavu. Predla- 
gatelj je Mustafa Jožef, Rače 132. skrbnik 
Plečko Anton, Rače 102. Prigiasitveni 
rok: tri meseco od te objave. 

Okrajno sod'ščo Maribor okolica 
dne 22. novembra 1951. 

R 273'51 2599 
Mahnič Jakob. roj. 19. XII. 1880, Storje 

19, p. Sežana, se kot vojak bivše a. o, 
vojske na ruski fronti od ieta 1914 pogre. 
ša. Predlagatelj je Mahnič Jože, Štorje 56, 
ekrbauilk Benčič Mirko, sodni uslužbenec 
pri tem sodišču. Priglasttveni rok: tri 
mesece od te objave. 
R 274/51 2600 

Staro Ivan. roj. 30. IV. 1875, Smokvica, 
KLO Gradišče. Sežana, ee kot vojak 97. 
pešpolka biivse a. o, vojske na italijanski 
fronti od leta  1917 pogreša. Predlagatelj 
je Stare Anton, Smokvice 1, ekrbnrik Ben- 
čič  Mirko,  uslužbenec  pri  tem  sodišču. 
Priglas>i*veni rok: tri mesece od te objatve. 

Okrajno sodišče v  Sežani 
dne 1. marca 1952. 

I R 575/52-2 2770 
Kumik Adolf, roj. 3 IV. 1913, MU 

Franca in Marije rojene Pernat, rudar na 
Holmecu pri Prevaljaih, je bil 19. ali 20. 
II. 1945 aretiran in neznano kam odpe- 
ljan. Od takrat se pogreša. Predlagateljica 
je mati Merkužič Ana, Lokovdca 5, p. Pre- 



Sfcll «1ft IV. 1958 •••• Stran 109 

valje, skrbnik Arah Ivan. uslužbenec pri 
tem sodiSeu. Pirigksitvetii rofc dva me. 
eeca od te objave. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradca 
dne 29. februarja 1952. 

R 290/51-6 2771 
Zdrcnlk Jožef. roj. 19. III. 1890, Gmaj- 

na 31 pri Slov. Gradcu, ee od 15. julija 
1945 pogreša. Priglasitve v roku dveh 
mesecev od te objave na ekrbiuka Sim- 
rajha Ferdinanda, uslužbenca pri tem so. 
dlSSu. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
dne 17. marca 1952. 

I R 514/51—8 2725 
Gošnjak Rudolf, roj. 11. IV. 1915, dela- 

vec, Modric" 11, je bil 6. V. 1943 zaradi 
sodelovnja z NOV odpeljan v Dachau, od 
koder se mi več vrnil. Predlagateljica je 
OblonSek Veronika, posestnioa, Modric 
81, skrbnik Pukl Jožef, uslužbenec pri 
tem sodišču. Priglasitvens rok: tri mese. 
ce od te objave. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici 
dne 8. marca 1952. 

I R 405/52 2767 
Grobelšek Franc. roj. 9. X. 1911, Sv. 

Ana, p. Makole. ee kot borec NOV od ja- 
nuarja 1945 ia bojev pri Žužemberku po- 
greša. Predlagateljica je Grobelšek An- 
gela, Makole, skrbnik Kamer Franc, 
uslužbenec pri tem eodišou. Priglasi;tveni 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici 
dne 13. marea 1952. 

R  765/51 1640 
ValentinciS Marija rojena Mavri 1. VIII. 

1905, Podbrdo 30, hči Stefana in Gertrude 
rojene Valentinfiič, je kot intemiranka v 
Bergen.Beisenu v Nemčiji 20. IV. 1945 
obolela na tifusu in se od tedaj pogreša. 
Predlagatelj je Valentinčič- Janiko, Pod- 
brdo 30, skrbnik tfpušcek Ludvik, usluž- 
benec pri tem sodišču. Priglasitveni rok: 
tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 14. februarja 1952. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo • tožbah zasto- 
pali toienee» katerih bivališče n; mano, 
na njihovo nevarnost ta stroške, dokler 
te sami ne zglasijo aH ne imenujejo po- 

oblaščence 
G 134/52—6 2313 

Tožbe zà* razvezo zakona: 
Ratkaj Marjana, učiteljica v Maribora, 

Gregorčičeva 12, zoper Ratikaj Ladislava* 
učitelja v Stanjevcih, eediaj neznanega bi- 
vališča, ki ga zastopa skrbnik JeaovSek 
Vladimir, pravnj referent v Murski Sobo- 
ti. Razprava bo 26. IV. 1952 ob 10. uri 
Pri tem eodoëcu. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 7. marca 1952. 

G 45/52—6 3198 
Markovih Ruža rojena Urban, name- 

sčenka z Rakeka 88, proti Mamkovicu Jo- 
vanu, mlinarju iz Grodeke, Srbija. seo4j 
neznanega bivališča. Razprava bo 23. V. 
1952 ob 8.45 pri tem sodišču, soba št. 5. 
Skrbnik jo Udovi« •••••. nameščenka 
0L0 Postojna 

Okrajno sodiSče v Postojni 
dne 25. marca 1952. 

Amortizacije 
Uvede ee postopanje fa amortizacijo 
r redno tnic. katerih imetniki ee pozivajo, 
naj r danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnice Utekle 

ca neveljavne 
IV R 956/52-4 . 2985 

Hlep Vida rojena Poeedel, posestnjiea v 
Locaci 10, prosi za amortizacijo zavaro- 
valne police Državnega zavarovalnega za- 
voda v Ljubljani, št. 205.526 na ime Hlep 
Jože; zavarovalna vsota 3580 din s 15% 
poviškom 540 din za primer doživetja v 
korist' zavarovanca samega, za primer 
prejšnje smrti v korist žene Hlep Vide 
rojene Posedel iz Ločice pri Polzeli. Pri- 
glasitveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sod'šče r Celju 
dine 20. marca 1952. 

R 90/52 2836 
Šimenc Marija, KoKčevo 19, prosi za 

amortizacijo svoje izgubljene hranilne 
knjižice št. 1127 bivše Hranilnice in poso- 
jilnice v Lukovnci z vlogo 2059 din. Pri- 
glasitveni rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 18. marca 1952. 

R 154/52 2886 
Poiane Jože, kmet Rafolče 13. prosi za 

amortizacijo 6voje izgubljene hranilne 
knjižice Hranilnice in posojilnice v Luko- 
vici št. 31.. z vlogo 2217 din. Priglasitveni 
rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 20. marca 1952. 

II R 422/52 2015 
Pezdiček Elizabeta, gospodinja. ••••- 

bor, Taborska 9, prosi za amortecijo za- 
varovalne police zavarovalnega zarvoda 
Slovenije >Karitas< v Ljubljani z dne 
1. IV. 1946, št. 64036; sklenitelj zavaro- 
vanja Pezddcek Franc, kor.stnnik pa Pez- 
diček Elizabeta, oba v Mariboru, Tabor- 
ska 9. zavarovalna vsota 4.600 din. Pri- 
glaeitvenii rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 19. februarja 1952. 

I R 415/52-4 2989 
Hilda Rupêna, vdova šali, gospodinja. 

Sv. Lenart v SI. gor., pirosi za amortiza- 
cijo izguMjenillr hranilnih knjiäc in sicer: 
hraniilne knjižice št. 1429 bivže Hranilnice 
in posojilnice Sv. Anton y Slo. goricah, v 
sedanjem znesku 1195 din na ime Sali 
Hilda; hranilne knjSce št. 1358 bivše 
Hranilnice in posojilnice Sv. Anton v SL 
goricah, v sedanjem znesku 2787 din na 
ime 5'aili Andrej, in hranilne knjižice št. 
533 bivše Hranilnice in posojilnice Sv. 
Ana, v sedanjem znesku 961 din na ime 
Sali Andrej, vse vpisane v seznamu Cer- 
kvenjak in Ledinek pri NB FLRJ. centra- 
la za LRS, podružnica Gor. Radgona. Prt 
glaa'itveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 24. marca 1952. 

I R 304/52-3 2064 
Zganjar Stefan, oevljair v Bokračih 14, 

prosi za amortizacijo hranilne knjižice 
bivše Prekmurske banke v Murski Soboti 
št. Via 209/VIIIa 146 na ime Zganjar 
Ano, Bokračli, z vlogo 1503 din. Priglaeit- 
veni rok: dva meeeoa od te objave. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti * 
dne 28. februarja 1952. 

I R 302/52-3 2063 
Via j Gitzela, Vada/ci 74, Murska Sobota, 

prosi  za amortiizacnijo branim^  knjižice 

bivše Prekmurske banke v Mureki Soboti 
št Via 259/VIIIa 219 na ime Vlaj &t«š 
fan, Vadard 10, z vlogo 1701 din. Prigla- 
sitveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 29. februarja 1952. 

IR 651/52—3 2675 
Prezeij Frančiška, Boh. Cešnjica 14, 

prosj^ za amortizacijo dizgubljene hranilne 
knjižice bivše Hraniilnice in posojilnice 
Boh. Srednja vas št. 2484 na ime Arh. 
Franca, Boh. Češnjica 14, z vlogo v zne. 
sku 1642.75 din. Priglasitveni rok: dve, 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Radovljici 
dne 14. marca 1952. 

I R 538/51 2765 
Zidansek Uršula, posestnica. Skedenj 

8, Spitalič, prosi za amortizacijo izgublje- 
ne zavarovalne police št. 252102 Držav- 
nega zavarovalnega zavoda z zneskom 
6160 din, last Potočnik Marije. ]<i je umrla 
25. III. 1951 v Maruborski bolnici. Prigla- 
sitveni rok; tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 15. marca 1952. 

I R 774/52-3 2775 
Zadravec Matija, župni upravitelj v Sta- 

rem trgu p. Slovenj Gradec, prosi za 
amortizacijo hranalne vloge oz. sklada, 
bivše Hranilnice in posojilnico v Sloiv.' 
Gradcu, in sicer: Žt. 1456 v znesku 2.800 
din. št. 1442 v znesku 2567 din. št. 
184 v znesku 150 din št. 1413 v znesku 
126 din in Št. 15946 v znesku 259 din. 
Priglasitveni rok: dva meseca od te ob. 
jave. 
R 2135/51—3 2774 

Zmrzlikar Mirko, upokojenec. Žerjav 8, 
p. Črna, prosi za amortizacijo izgubljene 
zavarovalne police Vzajemne zavarovahni. 
ce v Ljubljani, št. 33462 na ime Zmrzlikar 
Angela rojena Haderlap, s premio 3040 
dinarjev. Priglasitveni rok: dva meseca od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
dne 3. marca 1952. 

Razne objave 
St. 171/2-52 3350 

Razpis 
Dekanat medicinske fakultete v Ljub. 

ljani razpisuje 
1 mesto višjega aerante ing. kernige 

v Kemičnem institutu medicinske fakul- 
tete. 

Prošnje s potrebnimi prilogami je treba 
vložiti na dekanatu največ" sedem dni po 
objavi tega razpisa. 
Dekanat medicinske fakultete v Ljubljani 

dne 28. marca 1952. 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
iaj T danem rokn priglasijo terjatve ozi. 
'•oma poravna/5 svoje obveznosti do pod« 
'etij v likvidaciji,  sicer  ee bodo dolgovi 

todno izterjali 
St. 1/52 3826 

Mestno podjetje >Parna žaga« Postojna, 
je na podlaga odločbe MLO Poelojna. št. 
497/52 z dne 21. III. prešla z dnem 1. 
IV. 1952 v likvidacijo. Priglasi-tveni1 rok: 
20 dni po tej objavi. 

likvidacijska komisija 
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Žt. 95/52 3496 
Z odločbo gospodarskega sveta LRS, št. 

S 189/32-52 je prešlo Okrajno avtopodjetje 
>OKAP< Lesce v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni po tej objavi. 

Okrajno avtopodjetje >OEAF< Lesce 
fet. 30/10-52 3383 

Gradbeno podjetje Zadružnega 6klada 
Gorica je z odločbo št. 65/1 prešlo v likvi- 
dacijo, Priglasitveni rok: 30 dni od te ob- 
jave. 

Likvidacijska komisija 
6t. 4061/52 3297 

Po sklepu upravnega odbora Steklarne 
Hrastnik v Hrestniku, je prešel Industrij, 
ski magazin Steklarne Hrastnik dne .1. 
IV. 1952 v likvidacijo. Prsglasitveni rok: 
30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 590/52 3,200 

Potrošniška zadruga z o. j. Jesenicev 
Delavska 10, je prešlo z dnem 31. III. 
1952 po sklepu izrednega občnega zbora 
zadruge v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
3648 

Okrajni avtopromet >OKAP<. Ljublja- 
na okolica je prešel z dnem 4 IV. 1952 
,po sklepu IO OLO Ljubljana okolica v 
liikvidaeijo. Priglasitveni rok: 30 dni od 
te objave. 

Likvidacijska komisija 
2467 

S sklepom občnega zbora Kmetijske 
zadruge Orlava pri Ljutomeru z dne 15. 
II. 1952 }e zadruga od 1. III. 1952 v li- 
kvidaciji. Priglasitveni rok: 30 dni po tej 
objava. 

Likvidacijski odbor 
žt. 3573• 3346 

Po sklepu upravnega odbora Tovarne 
Tulmenofa in vigogne izdelkov Maribor, 
dne 29. III. 1952 preideta Delavsko 
uslužbenska restavracija podjetja v Mapi. 
boru. Zolgerjeva 9 m Čevljarska delavni- 
ca podjetja v Mariboru, Jezdaräka • z 
dnem 1. IV. 1952 v likvidacijo. Priglasi- 
tveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicnjeio 

Ahčin Marija, Predoelje 13, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 4128. ser. it. 0004438. 

* 3357 
AnzeljcJože, Mali log 9, p. Loški potok, 

osebno izkaznico, reg. Št. 7682, ser. št. 
0553992, delovno knjižico in knjižico za 
kolo znamke >Osmota< št. 208150.    33S6 

Baloh Marija, Ljubljana. Prešernova 
13/III, osebno izkaznico, izdano v Ljub. 
ljani. 3382 

Bancic Ivan, kapetan, V. P 3688 Ljub. 
ljana. Polje, brezplačno oblačilno knji- 
žico. 3341 

Banli Stefan, kolarski pomočnik. Vesci- 
ca 43 pri M. Soboti, pomočniško spričevalo 
It 84. izdano 29. IV. 1946 od obrtne 
zbornice, M Sobota. 3067 

Basa Zora, Trnovo pri Ilirski Bistrici, 
osebno izkaznico, reg št. 11515, ser. št. 
0358825, izdano v Ilirski Bistrici.      3465 

Berce Rado, Miren pri Gorici, delovuo 
knjižico št. 1541925, izdano v Pazinu. 

3389 
Berce Stanko, Selca 2-5 nad èkoîjo Lo- 

ko, osebno izkaznico, •••••• pri OLO 
Kranj okolica. 3460 

Bjegoviž Milan, Ljubljana, Polje, brez- 
plačno in plačilno oblačilno knjižico, ve- 
ljavno od leta 1949—1951. 3361 

Bobnar Jožica, Ljubljana, Cigaletova 11, 
dijaško knjižico za leto 1951/52.        3345 

Boh'nc Angela, Povodje 1, p. Vodice, 
osebno izkaznico, ser. št. F—0136163, reg. 
št. 16421. izdano pri OLO Ljubljana oko- 
lica 3642 

Borovič Stelan, roj. 2. X. 1922. Odran. 
ci 63, Dol. Lendava, osebno izkaznico za 
obmejni pas, izdano v DoL Lendavi, reg. 
št. 16822. ser. št. G-0241132. 2952 

Borušck Danica, Celje, Sp. Hudinja 
106, osebno izkaznico. 3205 

Božič Franc, Koroška vas 28, delovno 
knjižico št. 2998. 3651 

Bož 5 Marija, Dobrava 78, osebno izkaz 
nico ser. št. F-0134317, reg št. 14519, iz- 
dano pri OLO Ljubljana okolica.      3564 

Brajnik Marjan, Stražišče 204 pri Kra- 
nju, osebno  iskaznico, reg. št. 9478. 

3498 
Brajnik Pavel, roj. t. II. 1933, Ljublja- 

na, Velebitska 10, zdaj v Zemunu, matu- 
ritetno spričevalo, izdano leta 1951 na 
IX. realni gimnaziji v Ljubljani.       3759 

Bukiek Jože!, Sv. Jurij 7. p. Rogatec, 
roj 7. VIII. 1919, osebno izkaznico ser. 
št. 0769237. reg št. 15417, izdano 19. V. 
1951. 720 

Burkeljca Jožefa, Tuhinj, osebno izkaz- 
nico, ser   št. 0461711, reg. št. 15801. 

3358 
Centa Ciril, Kranj, Struževo 51. oseb- 

no Jizkaznico, reg. št. 7445. ser. številka 
0183755.        . 3499 

CK LMS, Ljubljana, evid. tablico št. 
1276  avtomobila  >Fiat 1100«. 

Cijev Risto, VP 8009, Dubrovnik, ••••- 
murje potno objavo St. 421615, serije DB. 

2950 
Cotie Terezija, Ljubljana, Tovarniška 

13, osebno izkaznico. 8363 
Cucek Ivan, osebno izkaznico, reg. št. 

9127, reg. ät. F—0619437. izdano v Po. 
stojni. 3384 

Cadež dr. Vladimir, Kobarid, obmejno 
osebno izkaznico, ser. št. 0391570, reg. Št. 
12960. izdamo v Tolminu. 3602 

Čelik Anton, Radohova vas, zdaj v Sili, 
ni   vas Metinje 22. vojaško knjižico. 

3385 
Černjavič Maks, Maribor, Studenci. Le- 

ningrajska 27, osebno izkaznico, reg. št. 
28531, ser. št. 0040223. izdano v Maribo- 
ru. •'.436 

Červek Imre, Rakičan 49, Murska Sobo- 
ta, osebno izkaznico Št F—0088802, ;zda- 
no v M. Soboti. 3467 

Coli« M. Velimir, kapetan, VP 3112, 
Ljubljana, oblaßlno knjižico serije B, 
št. 63539. 3363 

Čuk Jakob, Srednja vas 30, Lavrica, 
osebno izkaznico, ser. št. F—135808. reg. 
št. 16066, izdano pri OLO Ljubljana oko- 
lica. 3359 

Debeljak Zvone, Konjšica 17. osebno c'a. 
kazniico, ser. št. F-0166207. reg. št. 7803, 
izdano pri OLO Ljubljana okolica.    3563 

Dolmovic Marija, roj. 30. XII. 1931, Vel. 
Mfaševo 18, Krško, osebno izkaznico, ser. 
št. 0406261, reg št. 27951, izdano v Kr- 
škem. 2378 

Dragonje Štefka. Ljubljana, Povšetova 
4, osebno jizkaznko reg. št. 32639/51, ser. 
št. F-0054949; 3507 

Ducman Franc, Sormec 45. p. Rogatec, 
osebno izkaznico, reg. št. 10430, ser. št. 
0795389. 2946 

Filip'ë Alojzij, Maribor. Studenci, Puš- 
nlkova 11, osebno izkaznico, reg. št- 7175, 
ser. št. F—0231485, izdano v Ljutomeru 
1. 1951. 3000 

Furlan Jure, Ljubljana, indeks elektro. 
fakultete, II. letnik. 3367 

Gerani Mara, H. Bistrica. Cankarjeva 
130, osebno izkaznico, ser. št. 0358537, 
reg. št. 11227. 3505 

Glavan Martin, Ljubljana, Poljanski na. 
sip 8, osebno izkaznico, reg. številka 
54716/51. ser št. 0077026, izdano v Ljub- 
ljani. 3600 

Gc-jajc Ljuđrola, ••••••. osebno iz- 
kaznico, reg. št. 23166, ser. št. 0469076, 
izdano v Kamniku. 3644 

Goljuf Ivan, Trbovlje, Loke 532, osebno 
izkaznico, ser št. F—0715101. reg. št. 
1791. 3647 

Golob Jože, Suha 38. &koija Loka, vo- 
jaško knjižico. 3511 

Gošnik Lojzka, Slov. Konjice 103, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 21551. ser. številka 
0791411. 2Ö58 

Gradiš 1MM, Avtopark-Ljubljana, šmar- 
tinska 32. prometno knjižico poltovornega 
avtomobila >FIat-1100«. št. 4194.       3347 

Gradisar Alojzija, Velika Osolnik 33, 
p. Rob na Dolenjskem, roj. 10. VI. 1905, 
osebno izkaznico, reg. št. 18682, ser. št. 
0018992, izdano v Grosupljem. 3351 

Gregor;? Marija, Ljubljana, Tyrseva 2, 
osebno izkaznico št. 61114. izdano v 
Ljubljani. 3640 

Grìmin» Anton, Brezovica 5, p. Dob 
*»ri Domžalah, orožni list št 88. Izdan v 
Kamniku. 3069 

Grizold Edi, Vuzenica 103, delovno knji- 
žico št.- 1328144, izdano od lesnega! obra- 
ta Vuzenica. 3202 

Grosist'čno trgovsko podjetje >Gorica<, 
Šempeter pri Gorici, prometno knjižico 
št. 4629 za priklopnik *Saurer<. evid. št. 
S—2999, prej last Gozdarskega avtopod- 
jelja. Bled. 3204 

Grosman Leopold, šofer pri Meprom, 
Ljubljana, roj. 5. XI. 1924, delovno knji- 
žico. 3384 

iHostriik Vida, Mali kamen 24, p. Seno. 
vo. osebno iekaznico. ser. It. 0408868, reg. 
št. 30558; izdano v Krškem. 3337 

Hozjan Cirila rojena Stebi, Maribor, 
Tezno,. Dßlaiveko naselje, taborišče I, de- 
lovno knjižico, izdano v Mariboru L 1949 
in osebno izkaznico, reg. št. 49495. ser. 
št. 0049916. izdano v Mariboru 10. V. 
1951. 3459 

Hozjan Ignacij, Maribor, Tezno, Delav- 
sko naselje, taborišče I. osebno izkazni. 
co, reg. št. 48945, ser. št^ 49467, izdano v 
Mariboru 10. V. 1951. in vojaško knjižico, 
izdano v Dol. Lendaivj 1. 1946. 3458 

Hrratin Milena, Hartje 37, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 7638. 6er St. 0354948. 

3311 
Humar Jože, Titovi zavodi Litostroj, 

Ljubljana delovno knjižico. 3010 
Humer Rudi, Jesenice, Obrtniška 19. 

osebno izkazniteo, izdano na Jesenicah, 
reg. št. 3080, ser. št. 0347790 to tovarni- 
ške izkaznice e št. 7866. 2941 

Ivancič M'nka, osebno takaznico, izda- 
no v Beogradu na I. rajonu, Strahiniča 
Bona 51. 3513 
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Ivanwï   Teodor,   Jablansk'.   potok   3, 
osebno izkaznico, reg. št. 14670/50, •••. 
F-OI6U3O6, Izdano pri OLO Ljubljani 
okolica. 3604 

Jagodic Majda, Maribor. Studenci, Na 
poljanah 6, osebno iakaznico, reg. številka 
2866, ser. št. F—0716176, izdano v Tr- 
bovljah 1. 1951. 3438 

Jan Milka, Ljubljana osebno izkaznico, 
reg. St. 10834/50, eer. št. 0033144.     3378 

Janeï 1•••, Ljubljana Florijàneka 18, 
vojaško knjižico, izdano v Ljubljani.   3301 

Jcrak Jože, Dobrova 38. p. Skocijan, 
osebno izkaznico, eer. št. 0345635.   3650 

Jerebi? Milena, Ljubljana. Korunova 8, 
osebno izkaznico, reg. št. 14670/50. ser. 
št. 0036980, izdano v Ljubljani. 3594 

Jcscnovec Ivana, Sinja gorica 17, oseb- 
no izkaznico, reg št. 40637, ser. St. F— 
01486-17. 3349 

Jugovič Niko, "Ljubljana. Cankarjeva 
16, knjižico o predvojaŠkj vzgoji, izdano 
1951 v Ljubljani 3760 

Jurra Gabrijel, Podlipa 10, spričevalo 
obrtne nadaljevalne šole za šolsko 'eto 
1937/3S izdano na V rim ki. 4512 

KadrijevIJ Umi, Trbovlje, osebno izkaz- 
nico, ser. št. F—0729011. reg. št. 15701. 

3646 
Kandorfer Lizika, Pilštan} 64, gospo- 

dinjska pomočnica, roj. 26. X. 1906, oseb. 
no izkaznico, izdano pri OLO Celje oko- 
lica. 1541 

Kata Paveo, Gerečja vas, p, Hajdina, 
osebno izkaznico, ser. št. 0245735, reg. št. 
3422. izdano 12. I. 1951 v Ptuju.        2375 

KafaDec Josip, Maribor, Tezno. TAM, 
samski' blok 3, osebno izkaznico, reg. št. 
48126, ser. št. 0048G48.' izdano v Maribo- 
ru 1. 1951. 3446 

Kec Frančiška, Lazeo 14. Podpreska, 
Kočevje, osebno izkaznico, ser. številka 
0553728, reg. St. 7418. •      2953 

Kelc Franc, Vuzeoica 40, delovno knji- 
žico, iizdano v Slovenjem Gradcu.      3201 

Ketiš Angela, Sv. Ožbalt ob Dravi, 
osebno izkaznico reg. št. 32700, ser. št. 
0176684, izdano pri Sv.  Ožboltu L 1951. 

3457 
Ketiš Franc, Maribor, Pobrežje, Ulica 

XIV. divizije 27, osebno izkaznico, reg. 
St. 12235, ser. St. 0012017, izdano v Ma- 
«boru 1. 1951. 3445 

Kiselak Franc, Apače 62, osebno ob- 
mejno izkaznico, reg št. 4659. Izdano v 
Gor. Radgoni. -   3158 

Klanćiiar Ivanka, rojena Drnovšek 3. 
IV. 1902, Retje 99. Trbovlje, osebno iz. 
kaznico, eer. št. F—0721543. reg..številka 
8233, izdano v Trbovljah. 3211 

Klenovšek Antonija, Naklo 58. osebno 
izkaznico, reg. št. 62. ser. št. 089372, te- 
ttano v Kranju.        " 3354 

Kline Marija rojena Žuran 27. XII. 1900, 
Cirkulone 45, osebno izkazrc'co. ser. 
št. 0272163, n>g. št. 28853, izdano 31. III. 
1051. .3073 

Knježevič Živko, VP 6515, Celje, inva- 
lidsko knjižico za znižano vožnjo po .že- 
leznici, št. 60324. 3643 

Kobal Ivanka, Dom onemoglih, Renče, 
delovno knjižico it. 1494065. 2229 

Kocijančič Kairmela, Hrastovlje 92, p. 
črni kal, osebno izkaznico, izdano 26. 
XII. 1950 v Sežani. 10377 

Koderman Anton, Črnuče, Nadgorica 
29. osebno izkaznico, eer. številka F— 
0170116. reg. št. 11812. 3462 

Koroša Ivan, roj. 1. IV. 1923. OdremcS 
97, Dol. Lendava, osebno Izkaznico, reg. 
št 16856, ser. št G—0241166, izdano v 
Dol. Lendavi. 2993 

Korola Kristina rojena Maric 15. VIII. 
1919. Odranci 97, Dol. Lendava, osebno 
izkaznico, reg. št. 17639. ser. številka G— 
0241949, izdano v Dolnji Lendavi.     2994 

Korošec Antonija, Maribor, Studenci, 
Sokolska 41, osebno izkaznico, reg. št 
28005, ser. št. 0034691, izdano v Mariboru 
1. 1951. 3008 

Korošec Frančiška. Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 81945, ser. številka F— 
0104255, in sindikalno knjižico. 3377 

Kosec Ivan, Frankovci 34. Ormož. knjL 
iico za kolo, tov. št. okvira 4027.       2424 

Kosi Slavko, Ptuj. Mestni vrh 58 de. 
lovno knjižico št. 2416844. .3065 

Košiček Draga. Ljubljana, osebno izkaz, 
nico, reg. št. 42294/52, eer. št. 0064604, 
sedano v Ljubljani. 3595 

Kotar ••••, Ljubljana, Celovška cesta, 
blok III, celoletno službeno vozno karto 
za vožnje po EC2 v Ljubljani. 3011 

Kovač Erika, Loke 505, Trbovlje, oseb- 
no izkaznico št. 0042557, izdano v Mari- 
bora. 3164 

Kovač Ivan, Podgorica, osebno izkazni. 
co, ser. št. 0168906, reg St. 10592. izdano 
pri OLO Ljubljana okolica. 3390 

Kranjčif Ivan, Zamušani 27, p. Guri. 
šnica osebno izkaznico, ser Št. 0269877, 
ieg št. 26507. izdano 15. III.-1954     2605 

Kraniec Janez, roj 22. XII. 1935 Po- 
iana ćt 18, Dol. Lendava, osebno iz- 
kaznico za obmejni-pas, reg. M. 22148, 
ser. št. G.0246458. 2412 

Krese Frane, oficir JLA, Ljubljana, 
Ulica ob Ljubljanici 3. prometno knjižico 
št.  15094. 3075 

Kristan Ivanka, Št Peter na Krasu, 
Krajevna gostilna Habjan, delovno knji- 
žico št. 2351421. 3022 

Kristančič Anica, Kranj. Prešernova 1. 
osebno izkaznico, reg. št. 8341, izdano v 
Kranju. 3593 

Kršinar Ivan, Preska 2, osebno izkaz- 
nico, eer. št. F—0128674. reg. št. 25364, 
izdano pri OLO Ljubljana okolica.      3603 

Kuhar Karel. Ljubljana. Viška 51. in- 
deks gospodarske fakultete, izdan od uni. 
verze v Ljubljani. 3519 

Kuhar Marija, učiteljica v pokoju, Mo- 
kronog, osebno izkaznico št. 10260 in ein. 
dikalno člansko knjižico. , 3605 

Kuplenik Jože. Sajevoe 8, p. Kostanje- 
vica na Krki, dovoljenje na nošenje lov. 
ske puške, osebna izkaznica, ser. št. 
0780213. reg. št. 578. 2089 

Ku?ek Franc, roj. 8. V. 1914 na Polj- 
skem, zdaj v Zitkovcih 13, Lendava, 
osebno iizkaznico za obmejni •••• za polj. 
skega državljana, reg. št. 132, ser. št. 
RO 57342, izdano 9. VI. 1951 z veljav- 
nostjo do 31. V. 1953.' 2992 

Ladič Marjan, Maribor. Tezno. Trg kra. 
gujevačkih žrtev, samski blok, osebno 
izkaznico, reg. št 6130, ser. št. 0023840, 
izdano v Varaždinu 1. 1950. 3444 

Lanjsček Rozalija; rój. 19. I. 1907. M. 
Sobota. Štefana Kuzmiča 1, osebno iz- 
kaznico, izdano v M. Soboti, reg. številka 
29482, se.r. št. G-0111192. 3374 

Lemut Jože, Kresntške poljane 5. oseb- 
no izkaznico, izdano v Kresnicah.      3167 

Letnar Frančiška, Kamnik, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 26878. ser. št 0472786, 
izdano v Kamniku. 3033 

L'kar Mirko, Maribor, Pobrežje. Kon» 
šakova 19. delovno knjižico št. 1606851, 
delov. št. 18394. izdano v Mariboru leta 
1949. 3454 

Lindič Marjan, Ljubljana, prometno 
knjižico osebnega avtomobila št. S—147, 
ta izkaznico izdano od predsedstva vlade. 

3562 
Logar Pavlina, Ljubljana, KoKzejska 

36, osebno izkaznico, ser. št 0047646, 
reg. št. 25336-51. S596 

Lončar Lidija, Ljubljana osebno izkaz, 
nico, reg. št 1418û'51, ser. št. 0036496, 
izdano v Ljubljani. 3035 

Lu kan Karel, Romanja vas 26. osebno 
izkaznico, ser. št 0345671. 3652 

Luštek Franc, Ljubljana, Medvedova 3, 
osebno izkaznico, vojaško knjižico, delov, 
no knjižico, knjižico za kolo in šofersko 
izkaznico, izdano v Ljubljani, 3466 

Majhen Franc, kovač, Lancova.vas, p. 
St. Vid pri Ptuju, osebno izkaznico, ser. 
št. 0290963, reg. št. 46726, izdano 28. mar. 
ca 1951. 3074 

Marinćič Jože, Ljubljana. Cesta v Ze- 
leni log 31, osebno izkaznico, izdano v 
Ljubljani. 3114 

Marinko Ivan, Ljubljana, ŠuSterSičeva 
4, osebno izkaznico, reg. št* 15934/50 eer. 
št. F—0038244, izdano v Ljubljani.    3470 

Marušič Zdravko, Ljubljana, breaplafno 
oblačilno knjižico št. 1303, ser. B, izdano 
od vojaške pošte 8205, Zemun. 3165 

Mataušič Stjepan, kapetan, Ljubljana, 
Polje, brezplačno oficirsko knjižico, ve- 
ljavno za leto 1950/51. 3560 

Matko Ciril, Gaberje. p. Brusnxe. No- 
vo mesto, vozniško knjižico št 6979 III. 
razreda s tremi taloni, izdano v Ljublja- 
ni. 3348 

Mavec Antonija. Ptreserje, osebno iss. 
kaznico, reg. št. F—0124799. ser. številka 
35789. izdano pri OLO Ljubljana okolica. 

3565 
Mejaš Marija, Papirnica. Rateče pri Zi- 

danem mostu, sindikalno äEikazniico št. 
30129, izdano od sindikata delavcev in na. 
mesčencev  kemične industrije. 3175 

Melkiê Ibrahim, Ljubljana, CelovSika 111, 
osebno izkaznico, izdano v Veliki Kladu- 
si. Bosna. 3037 

Mencin Franc, Kamnica 42 pri Mari- 
bom. osebno izkaznico, reg. št. 23145, ser. 
št. 0023563, izdano v Mariboru 1. 1951. 

3439 
Mertelj Valentin, Šenčur 135, osebno iz- 

kaznico, reg. št. 8309. ser. št 0197511, iz- 
dano 1. III.  1951. 3286 

Miheiec Vilma, Loke 369, Trbovlje. 
roj. 25. XI. 1903, osebno izkaznico, ser. 
št. F—0718409. reg št. 5099, izdano v 
Trbovljah. 3435 

Miklič Franc, kaipetan, Ljubljana, brez. 
plačno oblačilno knjižico. 3343 

Mikula CÜka, Hrušica 70, p. Jesenice, 
osebno Izkaznico, reg. št 1193. s&r. ž*. 
G-0345903. 3113 

Miler. Jože, Ljubljana. Vilharjeva cesta, 
osebno izikaanico, reg. št. 93469'51, eer. 
št. F-0115779. izdano v Ljubljani. 

3118 
Miliš Radoslav, Ljubljana, Polje, brez- 

plačno oblačilno knjižico, veljavno od leta 
1949-51. 3362 

Mitrovič Drago, Ljubljana, Knezova 18, 
osebno izkaznico Sit 0100826, in vojaško 
knjižipo. 3360 
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Mlakar Alojz, roj. 4. II. 1903. Ptuj, Vi. 
čava 44, osebno izkaznico, reg. St. 6272, 

*  ser. ât. 0248585 z dne 6. II. 1951      11944 
Mlekuž Izidor. Koritaica 13. Bovec, 

roj. 23 IX 1933, osebno izkaznico, ser. 
št. G-0258663, reg. št 5953. 3431 

Mlinar. Miloš, Stara vas 52, p. Ziri, 
osebno izkaznico, ser. St. 0205044, reg. št. 
25934. 3110 

Močnik Franc, Prevalje, Dobja vas 22, 
osebno izkaznico, reg. St. 4426, eer. St. 
0269136, izdano v Slovenjem Gradcu. 

3072 
Mozetič Jožko, Renče 305, roj. 15 X. 

1932, delovno knjižico St. 2796231, izdano 
T Gorici. 2844 

Mrgole dr. Matko, zdravnik, Ptuj, oseb- 
no in šofersko izkazniico in vozno knjižico 
za »Opel-Oliimpia«, št. S—4758.        3347 

Muhič Jakob, Dogoše 25 pri Mariboru, 
delovno topico št. 2429193, delov št. 
28577. izdano v Mariboru l. 1951.       3456 

Munda Antonija, Maribor, Koroška 33, 
osebno izkaznico, reg št 50094, eer št. 
0050514. izdano v Mariboru ]. 1951.   S447 

Mntlé Stojan, kapetan, VP 63112-4, 
Ljubljana, Polje, vojaško .potno objavo se- 
rije F št. 425522. ofioi'rêko brezplačno 
oblačilno knjižico eerije B št 11788, ofi- 
cirsko nakupovalno oblačilno knjižico, 
knjižico za kurivo serije B št. 23812 s 
priznanicami za mesece od marca do de. 
cembra 1952. 2381 

Muršic Anton, Maribor, Vinarska 33, 
osebno izkaznico, reg. št. 41308, eer Ste. 
vilka 0041509, izdano v Mariboru 1. 1951. 

3448 
Nadarev'č Husejin, Ljublana, Celovška 

111. osebno izkaznico, izdano v Cazinu, 
Bosna 3518 

Naveršnik Franc, Goir Dolič 47, osebno 
izkaznico št. 23240, uzdano v Slovenjem 
Gradcu. 3503 

Nemec Franc, roj. 11. IX. 1926. Zitkov- 
oi, Dol. Lendava, osebno izkaznico za ob- 
mejni pas izdano v Dol Lendavi, reg. 
št 3028. ser. št  G-0225733. 2947 

Novak Andrej, Ljubljana, dijaško knji- 
žico III. letnika železniške industri iske 
šole 3517 

Novak Marija, Braciavci 11, Polenšaik 
pri Ptuju roj. 26 VIII. 1930, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 24792, ser. št. 68102. iiz- 
dano v Ptuju. 3386 

Novak Marija, trnovo 49, pri Ilirski 
Bistrioi, osebno izkaznico, reg. št. 0358752, 
ser. št. 11448. 8177 

Novak Slavko, Pa/rje 6, p. Knežak, oseb. 
no izkaznico, ser, št. F.0610188.' reg. št. 
9878, izdano v Postojni. 2610 

. Oblak Frančiška, Crni vrh. Polhov Gra- 
dec. osebno izkaznico, reg. št. 23123, ser. 
at. F—0127433, izdano pri OLO Ljubljana 
okoîica. 3637 

Octenjak Luka, Zg. Bistrica, p. Slov. 
Bistrica, osebno izkaznico, reg. št 16877. 
ser. št. 1307850, izdano v Vrbaivcu.     3289 

Okorn Draga, roj. 9. II. 1933 v LJub- 
ljani, osebno itakaznioo, reg. št. 17757/51. 

8368 
Okrajna zveza Kmetijskih zadrug, Ko- 

levje, evàd. tablico osebnega avtomobila 
lt. S-3105. 2957 

OLO Grosuplje, tajništvo, avtomobilsko 
tablico, reg. št, 2875 avtomobila »Skoda«. 

2700 

Okrajno avtopodjetje >OKAP<, Gorica, 
izvozno prijavo za carinjenje št. 185. iz- 
dano 24. IX. 1951 pri carinskem odseku 
Rožna dolina. Gorica, in dovoljenje za 
promet preko meje. št. 1229 z dke 24. 
IX. 1951 za vozilo e št. S—5612. 697 

Osvald Alojzija, Ljubljana, Moste. Can- 
karjeva ulica, osebno izkaznico, reg. št. 
23121/51, ser. št. 0570979. izdano pri OLO 
Maribor okolica. 3559 

Papic Terezija, Batovci 152, osebno iz- 
kaznico, ser. št G-0085296, reg št 3586, 
izdano v M. Soboti. 2739 

Papier Jože, Dobravlca 3. p. Podnart, 
roj. 17. III. 1934, osebno izkaznico, izda- 
no 17. H. 1951 v Radovljici. 2242 

Pavčič Marjan, Ljubljana, Celovška ce- 
sta, blok XV., osebno izkaznico, reg. št. 
7949/50. eer. št. 0030259, izdano v Ljub- 
ljani. 3305 

Pavlic Ludvik, cestar, Branoslavci 22, 
Ljutomer, osebno izkaznico, reg. št. 6271, 
ser   št.  0230581,    izdano 2.  I. 1951. 

2782 
Pečnik Avgust, Stožroce 47. p. Ježtica, 

Ljubljana, osebno izkaznico reg. številka 
46134/51, ser. št F—0068444, šofersko iz- 
kaznico in rarometno kntfžico s tremi ta. 
Ioni. 3509 

Pele Ana, Domžale, Kamniška 8. oseb- 
no izkaznico, ser. št 0470165, reg. žt 
24255. 3257 

Pelicon Danijel, Dornbenk, Brdo 16. 
osebno izkaznico, izdano v Dornberku. 

3566 
Perovič Dušan, kapetan, Ljubljana, Po- 

lje, VP 3112/4 brezplačno oblačilno knji- 
žico št. 59007. 3468 

Peršič Leopold, kroj. mojster, Batuje 
60 p. Crniče, obrtno dovoljenje št. Pov 
298 z dne 30. III. 1948. iizdamo v Gorici. 

3497 
Petek Janez, Močna, Sv. Maj-jeta ob Pes- 

nici, delovno knjižico, izdamo v Gor. 
Radgoni  1. 1946. 3218 

PcterHn Kristina, II. Bistrica, Levstiko- 
va 173, osebno izkaznico, reg št. 11053, 
ser. št. 0358363. 8606 

Petje Anton. Ljubljnaa, osebno izkaz, 
nlco, ser. št. F—0185135. reg. št. 8825, 
izdano v Kranju. 8469 

Petrič Ivana, Tomišelj 27, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F-0143104. reg. št. 35094, 
izdano pri OLO LJubljana okolica.    8645 

Petrič Vilko, Zg. Breznica 46, p. La- 
porje, šofereko knjižico II. razreda z vse- 
mi taloni, izdano 1. 1946 v Celju.      2936 

Petrovič Jože!, Mala Varnica 21. p. Sv. 
Andraž v Halozah, osebno Izkaznico, reg. 
št 48581, ser. št. 0292817, izdano 5. IV. 
1951, knjižico za kolo znamke »Dirigent«, 
št 885847 na ime Mero Cecillia. Gradi. 
šče 27, KLO SkorišnJ&k. in knjižita) za 
kolo znamke »Magdeburg«, št. 29384 na 
ime Mere Katarina, Gradišče 27.        3111 

Pintarič Franc, ZamuŠani, p. Gorièni- 
ca, osebno izkaznico, eer, št F—0269617, 
reg. št. 26307, dtedano 13. III. 1951.    2376 

Pitner Anton, Maribor, Rošpoh 7, oseb- 
no izkaznico, reg. M. 25622, ser. št. 
0174741. izdano v Sp   Kungoti 1. 1951. 

3224 
Plesničar Gabriela, Ljubljana, osebno 

izkaznico, reg. št. 80769/51, ser. številka 
F-O103O79. 3367 

Plesničar Milena, Laze 66, Planina pri 
Rakeku, osebno izkaznico reg. št. 15942. 

2185 

Pliberšek Alojzij, Maribor, Potrebe, 
Crnogorska 22. osebno izkaznico, reg. št 
38765, ser. št. 0043178, izdano v Mariboru 
1. 1951. S450 

Podgornik Jožica, Maribor, Tezno, Ki- 
dričeva, V. bloik, osebno izkaznico, reg. 
št. 34172. ser. št 0036105, izdano v Ma- 
riboru. 8004 

Podgoršek Ivan, Bukovica 58, osebno ifc. 
kaznšco, eer. št. 0449831, reg. št. 8521, 
izdano v Kamniku. 3079 

Pogačnik Julija, Kranj, Huje 47. oseb- 
no Izkaznico, izdano v Kranju. 3295 

Pogorevčnik Danica, Maribor. Jurčiče- 
va 2, osebno izkaznico, reg. št. 10 eer. 
št. 0002020, izdano v Mariboru 20 XI. 
1950, sindikalno vozno karto s popustom 
št 52836, izdano v Mariboru 9. IL 1952. 

3227 
Polak Vlado, mizar, Brežice 44, prepis 

delovne knjižice št. 1428504 e dne 8. 
VIII. 1951. 3154 

Polner Rudolf. Maribor, Košaiki. Et. Ilj- 
ska 100, osebno izkazneo, reg. št. 38079, 
ser. št. 0036891. izdano v Kosakin 1.1951. 

3O06 
Pongrac Alojzija, Ljubljana, vojaško 

potno objavo št. 415732, Izdano 7. III. 
1952 v Ljubljani. 3516 

Potrč Antonija, Cogentinci 44, p. Sv. 
Anton v Slov. goricah, osebno izkaznico 
št. 14013. 2611 

Povše Anica. Papirnica, Rateče pri Zi- 
danem mostu, sindikalno izkaznico št 
516892, izdano od sindikata delavcev in 
nameščencev kemične industrije.       3174 

Praznik Minka, LJubljana. TyrSeva 2* 
osebno izkaznico št 61099 in faikazmico za 
znižano vožnjo po železnici, žt   2121. 

3641 
Prednik Urban, Stari trg, p. Slovenj 

Gradec, osebno izkzandoo št 0364221 
8350 

Pregeljc Ivan, Leekovec pri Krškem, 
osebno izkaznico, reg. St 21491, ser št. 
0399801,    izdano v Krškem. 8078 

Prelesnik Marija, Ljubljana, osebno iz. 
kaznico št. 35523/51, izdano v LJubljani. 

3379 
Prelog Marijana, »Elektro« — Maribor, 

obrat Ptuj. osebno izkaznico št. 15766 in 
železniško izkaznico št. 481252 za 50% 
popust na vožnji 3156 

Pristov Franc, Hraše 7, okraj Radovljl. 
ca, osebno izkaznico, reg. št 9197, ser. 
št. F—0818900,    izdano v Radovljici. 

3463 
Prosen Marija rojena Pemuä 1888. Tr- 

žič, Glavni trg 9, osebno izkaznico za ob- 
mejni pas, reg. št 8656, ser. številka 
G-0136366, Izdano 25. I. 1951 pri OLO 
Kranj okoleca. 2742 

Prsa Jožef, Mala Polana 14, p. Cren- 
šovcr\ vojaško knjižico, izdano v Skoplju 

3159 
Puhan Ana, krajevna babica, Bogojina, 

osebno izkaznico za obmejni pas. reg. št. 
1076, ser. št G—0223785, izdano v Dol. 
Lendavi. 11420 

Pungerčar Karolina, Maribor. Meljska 
774, osebno izkaznico, reg. št 25807, eer. 
Št 0021535, izdano v Mariboru 1. 1952. 

3226 
Putiuja Anton, Ljubljana Na jami 6, 

osebno izkaznico, eer. št. F—0060792, reg. 
št. 38482/51. 8561 
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Rabađan Albina, Maribor, VoSnjakava 
29, osebno izkaznico, reg. št. 9971, ser. št. 
0357281. jfcdano v Ilirski Bistrici 1. 1951. 

3442 
Kadolič Greta, Pekre 56 pri Mariboru, 

osebno izkaznico, reg. št. 14140, eer. št. 
0581595,    izdano v Mariboru 1.  1951. 

3437 
Raknc Anton. Zagorje, Toplice 147, 

osebno izkaznico, reg. št. 15086, eer. št. 
0728396. izdano v Trbovljah. 3294 

Rakuša Marija, Hlaponci 15, p. Juršinci, 
roj. 28. II. 1915, osebno izkaznico, reg. 
St 13035, eer. št. 0254349. izdano v Ptuju 
2.' IV. 1951. 2738 

Raspotnik Karel, rudar, Mežica 40, 
osebno izkaznico za inozemca, številka 
057877/77, izdano v Ljubljani. 3071 

Ravnikar Janez, Moste. Komenda, oseb. 
no izkaznico, izdano pni OLO Kamnik 
okolica. 3464 

Recck Marica, Trate 30. Radgona, oseb- 
no izkaznico, izdano v Gor. Radgoni. 

3291 
Rebolj Ignac, Zg. Jez&rsko 48, roj. 21. 

VII. 1885, upokojeni delavec, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 4878, ser. št. 0139590, 
izdano pri; OLO Kranj okolica. 2954 

Rehtbcrger Alojz, Zg Brnik 40, osebno 
izkaznico, reg. št. 12073. eer. št. 0202283, 
in mesečno vozno kairto za avtobus Br. 
niik-Kranj. 8031 

Renko Amalija, Jarše 1, St. Lambert 
pri Zagorju ob Savi, roj. 28. V. 1909, 
osebno izkaznico, eer. št. F—0731633. reg. 
št   18523. izdano 24. I. 1951 v Trbovljah. 

2842 
Resnik Alojz, Sevnica 232, roj. 13. VII. 

1904. osebno izkaznico, reg. št. 42216. ser. 
št. 386526, izdano v Krškem, in sindikal- 
no knjižico št. 1496700. 2511 

Resnik Vinko, Ljubljana, spričevalo o 
poslovodskeim tečaju, izdano 1. 1948 in 
zaključno spričevalo IV. razreda meščan- 
ske šole. 3344 

Rihar Julijana, Belce 6, Polhov Gradec, 
osebno izkaznico, reg. št. 22881, ser. št. 
F—0127191. 3510 

Ritlop Karolina, Maribor, PipuŠeva 17, 
osebno izkaznico, reg. St. 44, eer. številka 
R—057254, izdano v Dol. Lendavi 1.1951. 

3453 
Roetl Lojze, Ljubljana, Vilharjeva ce- 

sta, osebno izkaznico, izdano v Zagrebu. 
3115 

Roner Marija, Maribor, Pobrežje, Make- 
donska 36, osebno izkaznico, reg. številka 
43729, eer št. 0045915. letno spričevalo 
H. letnika'ES& v Mariboru za I- 1950/51. 

3009 

Ronko Anton, Rob na Dolenjskem, 
osebno izkaznico, eer. št. 0019177, reg. št. 
18867, izdano od OLO Grosuplje.     2900 

Rozman Jožef, Maribor. Bresternica 78. 
vojaško knjižico, izdano od vojaškega od- 
seka Maribor okolica. 2951 

Rožanc Minka, Ljubljana, osebno izkaz, 
nico, reg. št. 61183/51, eer. številka F— 
0083493. 3380 

Safanov Ljudmila, Hrastnik, spričevalo 
V. razreda gimnazije v Trbovljah, izdano 
za leto 1948/49. 2907 

Saražin Marija, Maribor. Leninov trg 1, 
osebno izkazn/co, reg. št 49440. eer. št. 
0049838,   izdano v Mariboru 1. 1951. 

3451 

Seèkar Ivan, Odranci 227, osebno izkaz- 
nico za obmejni pas. izdano v Dol. Len- 
davi, reg. št. 17186, ser. št. G—0241495. 

2755 

Sedej Ivan, Ljubljana. Rožna ulica 37, 
osebno izkaznico št 52988/51, ser. števil- 
ka F—0075298, izdano v Ljubljani.     3262 

Sep Ana, roj. 3. III. 1935. Dolgovaške 
gorice 126, Lendava, osebno izkaznico za 
obmejnii pas, izdano v Dol. Lendavi reg. 
št. 11045. ser. št. G—0233755. 2680 

Simči5 Marija. Dom onemoglih, Renče, 
delovno knjižico št. 1278726 2228 

Simonie Bara, Vinji vrh 7, p. Semič, 
osebno izkaznico, ser. št. 0484402, reg. 
št. 1092. 3500 

Slvec Slavka, Livek 26, p. Kobarid, roj. 
2. VI. 1952, osebno izkaznico, eer št. 
0256330, reg. št. 3620, izdano 13. XII 
1950. 2645 

Skamperli Karolima, Postojna, Tomšiče, 
va 35, osebno izkaznico, ser. št. 627128, 
reg. št. 10818. 3112 

Slokar Bojan, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, ser. št.  F—0049043, reg.  št. 26733. 

3520 
Stajnko Frančiška, Maribor, Studenci, 

Ciril-Metodova 12L osebno izkaznico, reg. 
št 28287, ser. št. 0039879, izdano v Ma- 
riboru 1. 1951. 3441 

Stamenič Jakov, kapetan, Ljubljana. Po- 
lje, brejzipla&no in plačilno oblačilno knji- 
žico, veljavno za leto 1950/51. 3461 

Stegnar Rudolf, Jesenice, preklic o iz- 
gubljeni osebni izkaznici, reg. št. 9716, 
ser. št. G—0354426, izdani na Jesenicah, 
im šolereki izkaznici I. razreda z vsemi te- 
loni, izdani v Ljubljani, objavljen v Urad. 
nem listu LRS, št. 8/1952, ker so ee iz- 
kaznice našle. 3032 

Stojanovié Vlado, VP 8009, Dobrovnik, 
Preikmurje, potno objavo St. 8872G9, seri- 
je DB. 2949 

Straad Alojz, Sedem 12, p. Senovo, 
osebno izkaznico, •••. št. 0393016, reg. št. 
48706.  izdano v   Krškem. 2991 

Suhadolc Andreja, Ljubljana, Tyrseva 
93, osebno izkaznico. 3365 

Suhadolnik Jože, Zavrt 2 pni Borovnici, 
osebno izkaznico, ser. št. F—0145570, reg. 
št. 37560. 3356 

Sušanj Henrik, piitaliSče Krupa 1» 
Stranska vas. p. Semič, osebno izkaznico 
ser. št. 0484385, în osebno izkaznico, eer. 
št. 0484364, izdano na ime Sušanj Franc- 
ka. 2838 

Sahinovic Merja, Jesenice. Fužinska 8, 
osebno izkaznico. 2961 

Šalamun, Vinko, Biš 28, p. Trnovska 
vas, vojaško knjižico in osebno izkaznico, 
reg št 10933, ser. št. 0253246. izdano 21. 
III. 1952. 2377 

Sale Ana, Maribor Taborska 7. osebno 
izkaznico reg. št. 16690, ser. št. 0017805, 
izdano v'Mariboru 1. 1951. 3455 

Sauperl Jerica, Maribor, Delavska 6, 
osebno izkaznico, reg. št, 40526, eer. št. 
0038272, izdano v Mariboru 1. II. 1951. 

3219 

Serilova Mukades, Ljubljana, osebno iz. 
kaznico reg. št. 83176/51, ser. št F— 
0105486. 3515 

Sliltar Štefan, Strukovei 16, p. Bodiooci. 
osebno izkaznico, reg. št. 14025, eer. št' 
G—0094835, ifcdano v Murski Soboti 

3068 
Sifrer Karel, Zreče. roj. 28. IX. 1919, 

knjižico Za kolo znamke »Cotturi Trieste«. 
3287 

Sinko Marija, Maribor, Heroja Sara- 
noviča 48. osebno izkaznico, reg. številka 
22637, •••. št. 0023055. izdano v Mariboru 

2799 
Šinkovec Cvetko, Ljubljana, brezplačno 

oficirsko oblačilno knjižico št  01225. 
3599 

Šinkovec Janko, Ljubljana. Podutik 42. 
avtoprometno tablico št. S—1827.     3521 

Sirec Jakob, Podvelkai ob Dravi, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 24810, ser. številka 
0161293, izdano v Breznu ob Dravi leta 
1951. 3222 

Skerlj Marija, Tomaj 48, roj. 25. V. 
1895, osebno izkaznico, izdano v Tomaju. 

2741 
Škrabar, Franc, Zagorje 15, osebno iz. 

kaznico št. 22119, sindikalno izkaznico št. 
96680. partijsko izkaznico št 3216776 in 
račun za radio št E. 3229 E 04 Philippe. 

2701 
Spiler Dragica,, Gozd-Martuljk 71, roj. 

29. IX. 1908, osebno izkaznico reg. št 
10920. ser. št 0383140, izdano v Ra- 
dovljicL 2G99 

Sprinzer Antonija, Smollati, p. Sv. An. 
draž v Slov. goricah, osebno izkazn.co, 
reg. št. 12102. ser. št. 0255416, izdano 29. 
III. 1951. 2894 

Stajner Milena. Selo 37, p. Velenje, 
osebno izkaznico št 0426023, izdano v So. 
stanju. 2892 

Stamcar Marija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 39063/51, ser. št F— 
0061373, izdano v Ljubljani. 3601 

Steh Alice, Trbovije.Loke 415, osebno 
izkaznico št. F—0716556. ser. št. 3246, 
izdano v Trbovljah. 3256 

Stekar Miroslav, Sp. Hoče pri Maribo. 
ru, delovno knjižico, izdano za >Ustroj< 
v Mariboru 1. 1947. 2803 

Stih Marija, Pongroi 30. Ptuj, delovno 
knjižico Št.   1498735. 3024 

Štravs Alojzija, Idrija, osebno izkazni. 
co, ser. Št. 0530757, reg št. 8147, izdano 
v Idriji. 2997 

Sulek Milan, Maribor, Studenci. Stri- 
tarjeva 23., osebno izkaznico, reg. številka 
42533. ser. št 0045572. izdano v Maribo. 
ru 1.1951. 3449 

Suligoj Julka rojena Maver, Dom one. 
moglih. Renče, delovno knjižico številka 
2796075. 2227 

Suligoj Leopold, Lokve 19, p. Čepovan, 
roj. 4 IX. 1911. osebno.izkaznico, ser. št. 
321251, reg. št. 10165, tedano 6. III. 1951 
v Gorici. 2379 

Suligoj Rafael, Dom onemoglih. Renče, 
delovno knjižico št. 1277893. 2226 

Težak Jože, podlporočnik, vojaško obla- 
čilno knjižico, tedano od VP 3649 za leto 
1950/51. 3558 

Tolie Anica, Ljubljana, delovno knjižico 
št. 1939129, izdano v Ljubljani. 3119 

Toman Milena, Ljubljana, osebno izkaz, 
nico, reg. št. 77392/51. eer. št. 0099702, 
izdano v Ljubljani. 3598 

Tomšič Marija, Lavrioa 10, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 5519, ser. št. 0005829. iz. 
dano pri OLO Ljubljana okolica.       2901 
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Tonklj Ivanka, Straža 11, blok, p. Ja- 
vom ik. osebno izkaznico št. 1C636.    3Ó06 

Topolovec Janko, Kranj. Jezerska 10, 
evid. St. motorja S—03429. 2698 

Trajkovlč Djordje, Ljubljana. Polje, 
brezplačno oblačilno knjižico za 1 1950/51. 

363S 
Trčalek Alojzij, Hrastovec prt Sv. Le- 

na rtu, šofersko knjižico IV grupe, iizdano 
v  Ljubljani 1. 1940 3452 

Trenta Franc, Nadanje selo 13. Postoj. 
na preklic o izgubljeni spomenici o 'Pair. 
tzanskeiii spominskem znaku iz 1. 1941, 
št. 17610, objavljen v Uradnem listu 
LRS. It. 6/1952, ker se je našla.       3508 

Trontelj Neža, Ljubljana, delovno knji- 
žico, izdano v  Ljubljani. 3639 

Trotovgek Rgzalija, Sevnica 67, osebno 
izkaznico, reg. ât.40f>80, ser. ät. 0385196, 
izdano v Krškem. 3340 

Turina Uragan, podporočnik. Dobrav, 
lje 30 pri Ajdovščim', orožni list za lovsko 
puško št. 537. izdan U. •. 1952.     30ÖÖ 

Tušak Kiliard, Cerkvenjak, Sv. Anton v 
Slov. gorica!) 13, osebno izkaznico za ob. 
mejni pas m vojaško knjižico, jzaano v 
Gor  Radgoni. 3020 

Unetič Franc, Dolšica 20, p Kostanje- 
vica ob Krki, osebno izkaznico, ser. št. 
1403713 reg. št. 25403, izdano 6 VII. 
1951. 2183 

Uranič Milena, Ljubljana, Erjavčeva 5, 
osebno izkaznico ser. St. 71278/51, reg. 
ât .009358,4. 334G 

Urbane Jožef, Oor.ca. p. Leekovec pr. 
Krikem, osebno izkaznico, ser. številka 
0402338. reg. Številka 24028 izdano v Kr- 
škem. 3371 

Usar Milka, Ljubljana, Ambrožev trs 3. 
osebno izkaznico, ser. št F—0108956, reg. 
it. 86646/51, izdano v Ljubljani. 3229 

Valand Helena, Sp. Poljčane 24, osebno 
lzkazn co   ser   št.  0761781,   reg.  št. 827. 

3389 
Valenko Janez, kmet. Moškanjoi 91, 

osebno izkaznico, reg. št. 25671. ser. št. 
026S981, izdano 5. IH   1951 v Ptuju. 

2959 
Valenko Liza> rojena Toplak, kmetijca, 

Moškanjc; 91, osebno izkaznico, ser. št. 
026S9a2,  reg.  št.  25672. 2960 

Varga Katarina, Gor. Lakoš 41, p. Dol. 
Lendava, roj. 6. V. 1930, delovno knjiži. 
co in Šolsko spričevalo L in II. razreda 
meščanske šole v Dol. Lendavi; za leto 
1942/43 in  1943'44. 2890 

Varžič Srečko, Razvanje 12 prt' Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg. št. 9504, ser. 
ät.  0580889.   izdano v  Razvanju 1.  1951. 

:!440 
Velkavrh Antonija, Brezovica 16. oseb- 

no izkaznico, ser. št. F—0140334. reg. št. 
1S024, izdano pri OLO Ljubljana okolica. 

2963 
Vene Peter, Lipnica, p. Podnart, oseb- 

no izkaznico, ser. št P—0025407. reg. št. 
3097/51. izdano v Ljubljani. 3169 

Vernik Olga, Ljubljana, Vodovodna 45, 
•mdikalno knjižico št.  50744. 3336 

Vesel Viljem, Udja vas 2. osebno iz. 
kaznico, reg. Št. 4275, ser. številka F— 
0004585 izdano v St. Juriju na Dolenj. 
skem. 3029 

Vidmar Antonija, Podhruška 4, delovno 
knjižico, ser. št. 1396924, reg. àt. 355, \•. 
dano od >Titana< v Kamniku 3388 

Vigali Berta, Maribor-Studenci, Obrežna 
40. osebno izkaznico, reg. št. 37667, eer. 
št. 0037579. izdano v  Mariboru  1.  1951. 

3214 
Visoćn'k Vera, Brezje 21, Mozirje, oseb- 

n;> izkaznico, reg. št. 19209, izdano v Šo- 
štanju. 2942 

Vižintin Srečko, Vrtojba 46, dvolastra. 
ško izkaznico št. 88, vezano na dvolastn>i. 
ško knjižico očeta, št. 71, izdano ••>; OLO 
Gorica. 2067 

Vogrinpc Marija, Veličane 24, osebno 
izkaznico, reg. št. 1545. ser. št. 0225855, 
izdano v Ljutomeru. 2895 

Vojno trgovsko podjetje, Ljubljana, 
transportni odsek, evid. tabl.co tovornega 
avtomobila št. S—1347, izdano v Ljub- 
ljani. 2485 

Voila Marjan, Ljubljana, obmejno oseb. 
no izkaznico, izdano v Mariboru.       3597 

Vončina Tone, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 00240.58, reg št 1748/51, 
izdano v Ljubljani. 2853 

Vostner Ciril. roj. 30. VI. 1908, Tinisko 
pn Rogaški Slatini, zdaj delavec pri pod- 
jetju »Vino?, SI. Bistrica   delovno knjaižico. 

2320 
Vrečar Lojze, Ljubljana, PesjaUova 14, 

šofersko knjižico IV. razreda s tremi ta. 
lam    izdano  v Ljubljana 2482 

Vrh Anton. Dolnji Zernon 28, •>. Il.'tr. Bi- 
strica, delovno knjižico št. 1294431.     2022 

Vršič Janko, rojen 2. VI. 1922 v Lju. 
tomeru. zdaj v Ljubljani, Cesta v Rožno 
dol.no 30. vojaško knjižico. 3300 

Vršič Janko, Ljubljana, Cesta v Rožno 
dolino, osebno izkaznico, reg. St. 99629/51. 
ser JI. 021939. vozn ško knjižico, d'j'.ovno 
kniižico in knj žico za kolo, št, kolesa 
573004, evia, tiiblica št. 18156. 3303 

Vucko Angela, Dolič 100. roj. 15, V. 
1930, osebno izkaznico, reg. št. 24755, 
ser  št. 0100-165, izdano v Murski Soboti. 

2247 
Vučko Terezija, Srednja Bistrica 67. 

p. Crensovoi. roj 24. VI. 1935, osebno iz- 
kaznico za obmejni pas, iizdano v Dolnji 
Lendavi 299S 

Vuga Antonija, Maribor, Tezno. Roška 
30, osebno izkaznico, reg. st. 18707, ser. 
St 0008053 izdano v Mariboru 14. XII. 
1951. 2528 

Vukmirovič Mira, Ljubljana. Zibertova 
7, osebno izkaznico,  izdano v Ljubljani. 

3307 
Vutolen Franc, Maribor, Teano, Strek, 

ljeva blok 6 osebno izkaznico, reg. št. 
34197, ser. št 0036131. izdano v Maribo- 
ru J. 1951.     ' 3223 

Weiss Feliks, Tomačevo 56, osebno iz. 
kaznioo in knjižico za kolo, izdano v 
Ljubljani. 3117 

Xeneman Nikolaj, M. Sobota, Agrarna 
ul 23. osebno izkaznico, reg. št. 42455, 
ser. št. 46656. izdano v Mariboru.      2469 

Zagmajsler Anton, Krško, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 6458, eer  št. 0371768. 

2273 
Zalar Alojz, Postojna, Pod Ostrim vr. 

nom 50, osebno izkaznico, ser. ät. F— 
0628561, reg. št. 18251, izdano v Po. 
stojni. 3296 

Zalar Jože, Kočevje 370, osebno In vo. 
jaikv knjižico, obe izdani v Kočevju. 

2422 
Zalazuik Franc, Ljubljana, Milčmskega 

69. knjižico o predvojaški vzgoji, izdano 
Ljubljani. 2619 

Zalaznik Magda, Murska Sobota. Stefa- 
na Kovača 20, osebno izkaznico, izdano v 
Murski Soboti, ser. M. 0111728, reg. št. 
30018. 11522 

Zalig Matija. Gančani 159, p. Beltinci, 
osebno izkaznico, reg, št. 303, ser. št. G— 
0082013, izdano v M. Soboti. 2841 

Z" mik Mana, Suhadole 15, osebno •- 
kaznieo. ser. št. 0447846, reg. št. 1536, 
izdano v Kamniku 2851 

Zdovc Miloš, knjigovodja, Preval je. Stra. 
ž šče 12, roj. 1. 11. 1912, osebno izkazni- 
co, reg. št, 7221, ser. št. 0271931, in vo. 
jaško knjižico, izdano na vojaškem od- 
seku v Odžacih. 2166 

Žemljic Anton. Ljubljana, osebno izkaz- 
nico,  reir. št   1078/50,  ser   št. 0023388. 

3514 
Zep Jožef. Kozjak 60, osebno izkaznico 

št. 27724, izdano v Slovenjem Gradcu. 
3504 

Zlatkovič   Stanimir,   karaetan,    V.    p. 
3688. Ljubljana, Polje, brezplačno oblačil- 
no knjižico . 3342 

Zlobko Jože, roj. 18, II. 1915, rudar, 
Senovo 61, osebno izkaznico, reg. številka 
47777, ser. St. 0392O87, izdano v Krškem. 

2176 
Zupančič Alojzij, Maribor, Vojaäniäka 

21. delovno knjižico, izdano za >Konetruk. 
tore v Mariboru I. 194C. 3001 

Zupančič Miha, Trbovlje, Loke 333, 
oselmo izkaznico, ser. št. F—0721053. 
reg. št. 7743, izdano v Trbovljah.     3166 

Zver Anica, Ljubljana, Polje, obmejno 
Izkaznico, izdano v Murski Soboti.     3230 

Zaear Danica, Ljubljana osebno izkaz, 
nico. ser. št. F—0029934, feg. St. 7624/50 

3381 

2avcer Anton, Janževa gora 83, SelnL 
ca ob Dravi, osebno izkaznico, reg. ät. 
35811, S*T. št 0199030, izdano v Selnici 
1   1951, 3443 

Žitnik Justina. Smlednik, delovno kni^. 
žico. 3118 

Žmavc Franc, Slatina 37, p. Bočna, 
osebno izkaznico, ser. ät. Fr-0438198,. 
reg. št.  14887, izdano v Šoštanju.     2847 

Znidaršič Josip, Sembije 64, p. Knežab, 
roj. 12. VIL 1909, osebno izkaznico, reg. 
št. 5088, ser. št. 0352398, iizdano v Ilir- 
ski Bistrici. . 3293 

Zokalj Vladimir, Krška vas 27, osebno 
izkaznico, ser. st. 0407535, reg. št. 29225, 
izdano v Krškem. 8076 

Župevc Martin, Jagnjenica 42, Radeče 
pri Zidanem mostu, spričevalo o izpitu 
za kvalificiranega kovača izdano v Tr. 
bovljah rtod št. 460/59 —' II z dne 30. 
VIII. 1949. 3109 

Zurga Janez, Martinjak 54, p. Cerkni- 
ca, osebno izkaznico, ser. št, F—0621287. 
reg. št. 10977, izdano od OLO  Postojna. 

27SO 

Udaia >Uredni liei LBS«. Direkt« la odgovorni urednik: dr. Bastko Močnik, tiak* Vetoma >Toneta Tomšiča« t LJubljani 
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42. Ukaz o sklicanju Ljudske ••••••• LRS k II. izrednemu 
zasedanju. 

43. Ukaz o fttwemembi Sariov Sveta vlade LRS za prosveto io 
kulturo.  " )       . 

44. Ukaz o prenosu ribarskega obrata državnega posestva Rače 
v pristojnost vlade LRS. 

45. Odloîba o pogojih za pripustitev k mojstrskemu izpitu jz 
zidaieke in tesarske obrti 1er o programu,za te izpite.   t 

48. Odločba o zavarovanju Dravcbaherjevega doma v S-t. Janžu 
nad Dravčami. 

VP! 
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47. Odloîba o zavarovanju hrastovega gozda v Krakovem pri 
Kostanjevici Da  Dolenjskem. ' , • 

48. Odločba o zavarovanju, starega gimnazijskega poslopja v No- 
vem mestu. 

49. Dopolnilni seznam arbitražnih izvedencev, (   • 
50. Opozorilo, državnim uradom in zavodom, podjetjem v gospo, 

dareki upravi državnih organov, zadružnim Jn diružbenim 
organizacijami, njihovim zavodom in podjetjem gl6de zbira, 
uja, hrambe in periodičnega izlofanja arhivskega'materiala. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 
hi ,42- 

Na podlagi .1. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o sklicanju Ljudske skupščine Ljudske republike? 

^ Slovenije 
Ljudska skupščina LR Slovenije drugega sklica 

se skliče k II. izrednemu zasedanju na dan 29. 
aprila 1992. •    ' --••• • < 

U št.66 
„^Ljubljana, dne.20. aprila 1952.     •    ' • 
V'      PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE   '      ', 

:'    . LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE       ; 
Sekretar:. Predsednik: 

France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

43. , 
Na podlagi V —1. točke odloka Ljudske skupšči- 

ne LR, Slovenije o reorganizaciji, vlade LR Slovenije 
in po predlogu predsednika vlade LR Slovenije izdaja 
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije v zvezi s svo- 
jim ukazom o določitvi članov sveta vlade-LR Slove- 
nije za prosvelo in kulturo z.dne 7. maja 1951, Ušt.8 
in ukazom o določitvi odborov;Sveta vlade LR Slove- 
nije za prosvetò in kultür.o ter'o imenovanju in potr- 
ditvi članov z dne 29. -junija f195i; U St' 21 ' 

, • -ukaz   .'.    ..'.,..''•'' 
o spremembi članov Sveta vlade LR Slovenije za 

prošvefoin kulturo . 

: '""•   l :::'•.':  '   ' V '-•''/. V"    • 
Franc M i h e 1 i č, ki je bil kot predstavnik Dru- 

štva slovenskih upodabljajočih umetnikov potrjen za 
člana Sveta vlade LR Slovenije'za.'prosveto in kulturo, 
se razveže té dolžnosti.' . •   -. 

Potrdi se za člana Sveta- vlade LR Slovenije, za 
prosveto in kulturo Stane. K u m ar, profesor šole za 
umetno obrt v Ljubljani, ki ga je kot. svojega predstav- 
nika, imenovalo -Društvo..; slovaških ; .upodabljajočih 
umetnikov.- •',[ ."*• 1-.V.. ;{lW-..r:':.:r-,-::%-j"::öl.'::'c .'•'• 

II        ' 
Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz. 

• '.,.'' 
Ta ukaz velja z dnem objave v >Uradnem listu- 

LRS<. < . 
U št. 67 - 
Ljubljana, dne 25. aprila 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE '' 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE.    . 

Sekretar: Predsednik:- -. 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

i «««—^— - •  i ' '     , 

(    •   ;   ,V..'    -•-,   . .:.••     '•" ' ••      ...    -,     ..'.'r' \.' .  •' 

Na podlagi 10. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
in po predlogu vlade LR Slovenije. izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije      . .... 

,  ukaz 
o prenosu ribarskega obrata državnega posestva Bàie 

v pristojnost .vlade LR Slovenije 
.'     I        ' "''  "' 

Iz državnega posestva Rače, ki je, pod gospodar- 
skim vodstvom okrajnega ljudskega odbora. Maribor 
okolica, se • izloči'celotni ribarski obrat v Racah pri 
Mariboru, vključno z nepremičninami, .vpisanimi pod' 
vlož. št. 972 k. o. Rače in. vlož. št. 707 k. o. Podovà, 
in prenese v pristojnost vlade LR Slovenije. "'/     / _ 

II 
Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz. 

'    .   •' • \   <•'*• •'••'• ';';'   ',  .. 

Ta ukaz velja z dnem objave v >Uradnem listn 
LRSc >•        ,- 

•     U,Št.68 .'•:'.•.• 
;<   Ljubljana, dne 25.-aprila 1952.; ..     ; 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE    -•   - 
• i •.      LJUDSKE REPUBLIKE.SLOVENUE, 

Sekretar:"* * Predsednik:  " 
France Lubej 1. r. .       Josip Vidmar V r. 
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Ministrstva in sveti vlade LRS 
~ 45. ' 

Na podlagi 11. in 27. člena pravilnika o oprav- 
ljanju mojstrskih izpitov (Uradni list LRS, št. 41— 
195/01) v zvezi s VI! ;točko odloka o reorganizaciji 
vlade LRS (Uradni list LRS,-Št. 15-75/51) izdaja Svet 
vlade LRS za industrijo 

odločbo 
o pogojih za pripustitev k mojstrskemu izpitu iz zidarske 

in tesarske obrti ter o programu za te izpite 

A. Skupne določbe 

Pravico, delati izpit za obrtnega mojetra zidarske 
oziroma tesarske obrti, imajo: 

a) kandidati, ki so z uspehoni dovršili gradbeni 
tehnikum (tehnično srednjo šolo) ali njej enakovredno 
šolo in praktično delali v stroki najmanj štiri leta; 

. b) kandidati, ki 9o opravili zaključni izpit iz svoje 
stroke na delovodski šoli ali drugi enaki strokovni 
šoli z isto učno 9novjo ali praktično delali ali bili za- 
posleni v stroki najmanj pet let; 

c) kandidati, ki so napravili pomočniški izpit in 
praktično delali v stroki najmanj šest let in s poseb- 
nim izpitom dokazali splošno izobrazbo in znanje. Po- 
sebni izpit naj obsega pet nalog iz učnega programa 
delovodskih šol. 

• 
Izpit za zidarskega oziroma tesarskega mojetra ob- 

sega-praktični in teoretični del ter traja lest dni. 

III 
Praktični del izpita obsega gradbeno poslovanje in 

splošni del, po programu, ki je tukaj predpisan, ter ee 
opravlja v obliki pismenih izdelkov (nalog).   - 

'Po petih dneh oddajo kandidati svoje naloge, na- 
to se sestane izpitna komisija in nalogo oceni. 

IV 
**"'" K teoretičnemu delu izpita'se pripusti samo kan- 
didat, ki je napravil praktični del izpita. 

Pri teoretičnem delu izpita kandidat najprej za- 
govarja nalogo praktičnega pismenega izpita. 

: \ V nadaljnjem uetnem izpitu mora pokazati prak- 
tično znanje z rešitvijo danih nalog iz prakse in drugo 
znanje iz snovi, ki je predpisana v 19. členu pravilnika 
o  opravljanju 'mojstrskih  izpitov. 

• V        ' 
Vse naloge, razen ustnih* vprašanj je treba pred- 

ložiti kandidatom na posebnih .polah tako, da naloge, 
ki jih kandidati žrebajo, niso vidne. Takoj, ko, kandi- 
dat dobi nalogo, napiše nanjo svoje ime in čas, kdaj 
jo je prejel. Pri izdelavi projektov sme imeti kandidat 
vse pripomočke, kot na primer: tehnične knjige, razne 
tabele itd., vendar se kandidat ve3 čas izpita ne sme 
odstraniti iz prostora, kjer so izpiti. 

B. Program za praktični del izpita iz zidarske obrti 

Program za praktični del izpita iz zidarske obrti 
-obsega: 

a) Iz.gradbenega poslovanja: 
1. načrt enonadstropne zgradbe s področja stano- 

vanjskih zgradb, javnih (družbenih) zgradb in 
gospodarskih zgradb. 

Merilo načrtov: 1:1000 situacija 
1:200   osnove (skice) 
1:100   glavni načrt ' (vložni) 
1:50     polirai načrt 
1:1       detajli   iz načrtov   (v 

• večjem merilu). 
2. kanalizacija — detajli k programu; 
3. dimenzioniranje temeljev in komtrukorj; 
4. delni nastavek proračuna in obračuna za razna 

obrtniška dela; 
6. analiza cen po veljavnih normah. 

b) Iz splošnega dela: 
V splošnem delu izpita prejme kandidat pet na- 

log; te naloge obsegajo Yse druge predmete h učnega 
programa delovodskih šol, in sicer: 

- 1. matematika — vse operacije, procenta! računi 
algebra z neznankami in trigonometrija; 

2. geometrija — poznanje in izračunavanje vseh 
likov in teles, strešne izvedbe; 

3. opisna geometrija; 
4. naloga iz fnerstva; 
5. statika — statični računi za dela s področja zi- 

darskih mojstrov; 
6. tehnologija (poznanje gradiva). 

C. Program za praktični del izpita iz tesarske obrti 

VIL 
Program za praktični del izpita iz tesarske obrti 

obsega: 
,a) Iz gradbenega poslovanja: 

1.' rešitev projekta po situaciji in gradbenih pred- 
pisih potrebnih za vložni načrt in tehnično po- 
ročilo; 

2. polirski načrt, detajli, statični računi in izvlečki 
materiala; 

3. analiza cene na podlagi predpisanih ali obratnih 
norm, proračunski popis in proračun; 

4. obračunski načrt, mere in obračun, 
b) Iz splošnega dela: 

V splošnem delu izpita, prejme kandidat pet nalog; 
naloge obsegajo vse druge predmete Iz učnega pro- 
grama delovodskih šol, in sicer:, 

1. matematika — vse operacije, procentni računi, 
algebra z neznankami in trigonometrija; 

2. geometrija — poznanje in izračunavanje vseh 
likov in teles strešne Izvedbe; 

3. opisna geometrija; 
4. naloge iz merstva oziroma nizkih gradenj;    ' 
5. statika — statični  računi za dela s področja 

tesarskih mojstrov; 
7. tehnologija (poznanje gradiva). 

V.   • r    .-. VIII 

-Glede .-sestave in •poslovanja izpitnih komisij, ve- 
ljajo določbe pravilnika o opravljanju mojstrskih izpitov. 
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Razglasi in objave 
V maju bo izšel 
Splošni register predpisov, (in ne Regieter pravnih predpisov, kakor 

je bilo pomotoma razglašeno) za leto 1951. Naklada bo omejena, intere- 
senti naj se čimprej priglasijo na naslov naše uprave, >Uradni Ü9t LRS, 
Ljubljana, Kidričeva (prej Gajeva) ulica 5, poštni predal 336. 

V juniju bo izšel 
Abecedni imenik k novi upravni razdelitvi Ljudske republike 

Slovenije, s poštami in zemljevidom, v priredbi Zavoda za statistiko 
in evidenco LRS. Naklada bo omejena, zato naj se interesenti čimprej 
priglasijo. 

Naročnike in druge interesente opozarjamo še na knjižici: 
Zakon o izvršitvi kazni. V knjižici je v 145 členih nanizana poleg 

splošnih določb vrsta poglavij o izvršitvi smrtne kazni, o izvrševanju kazni 
strogega zapora in zapora, o varstvenem domu za obsojene porodnice, 
itd. Cena 65— din. 

Tarifa za nagrade odvetnikov, a pravilnikom. Cena 35.— din. 
Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Razglasi ministrstev 

Spremembe 
rodbinskega imena 

St. lV-1823/1-52 3370 
Z odločbo Ministrstva za notranje za- 

deve LRS, St. IV.1823/1 z dne 3. IV. 1952 
je bila na podlagi 21. člena zakona o 
os&boïh ••••• <dovolJema sprememba 
imena Beve Fraočtfkl roj 21. I- 1851 v 
»Martina«. 

Ministrstvo za notranje zadere LRS 
Ljubljana, dne 3. aprila  1952. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri vsaki  registraciji Je  sede» podjetja 
oraalen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be alj tobrlsa pa v datamn 

Vpisi 

Beeedüo:  Železarna, Jesenice. 
Poslovni predmet: a) protevodnjai «no- 

vega železa, predelovanje surovega železa 
v surovo jeklo» predelovanje surovega 
jekla v razne končne izdelke (nioeiloe, plo- 
čevine, žeblje, cevi itd.); b) organizacija 
in vodstvo drugih ziadev, ki so v nepo- 
sredni  zvezi z . delom podjetja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJod. 
locba Po St. 402/46/3 z dne 31. X 1946; 
v pnietojmoet LR Stovendje je preMo pod. 
jetje z odredbo iete vlade, •. 282 z dne 
31. III. 1951. 

Podjetje je pod operativnim planskim 
vodstvom Glavne direkcije metalurgije 
LRS. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ropiret Viktor, direktor, samostojno, v 

obsegu ralk. pooblastil in pravil podjetja; 
•ng. Cernivec Sergej, tehnični direktor, in 
•••• Bogdan, komercialni direktor, ki 

podpisujeta   v   odsotnosti   direktorja,   v 
istem obsegu. 

M'nistrstro za finance LRS, Ljubljana 
dne 23.  junija   1951. 

St. 243 248-1951 6254 

793 
Besedilo: >TraIikac KLO Store (št. 61). 
Poslovni predmet: Prodaja tobačnih iz- 

delkov, vžigalic, časopisov, kolekov in 
znamk. 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi. 
telj podjetja; KLO Store, odločba St. 
1059•951 z dne 6. IX. 1951. 

Za podjetje podpneujejo: 
Bertok   Valerij,  upravnik,  samostojno, 

po Bakonitih pooblastilih, Brečko Frida, 
poslovodja, v istem obsegu listine po 47. 
členu spi. zakona o drž. eoa?, podjetjih. 

OLO Celje okolica, poverj. ta finance 
dne 3. oktobra 1951. 

St. 1899/1-1951 10399 
• 

794. 
Beesdiilo: > ••&••••• klavnica« RX0 St. 

Peter v Sar. dolini (št. 9). 
Poslovna predmet: Klanje živine in 

drobnice. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

dJtelj podjetja: KLO St. Peter v Sav. do- 
lina, odločba 2t. 106/1952 e dne 5. II. 
1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Derča Franc, upravnik, samostojno, v 

obsegu zakonitih pooblastil in pravil pod. 
Jetja. 

0L0 Celje okolica, poverj, za finance 
dne 19. februarja 1952. 

5t 497/1-1952 1681 

• 
795. 

Besedilo: Tovarna poljedelskega orodja 
Batuje. 

Poslovni predmet: Industrijsko izdelo- 
vanje  kovanega poljedelskega orodja 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS M. 
G.1716. 

Operativni upravni voditelj: OLO Go- 
rica, evet za lokalno industrijo. 

Za podjetje podpisuje: 
Cebron Angel, direktor, v vsem red- 

nem in denarnem poslovanju, in v. d- 
računovodja Kušec Angel, ki sopodpfeuje 
v vseh finančnih zadevah, oba po zakoni- 
tih pooblastilih. 

OLO Gorica, poverjeniätvo za finance 
dne 19. marca 1951. 

ž t. 422/51 7405 

796. 
Besedilo; Trgovsko podjetje Zadružne- 

ga sklada (Volčja draga). 
Poslovni predmet; Nakup, prodaja in 

izmenjava kmetijskih proizvodov z drugi, 
mi skladi in podjetji kmetijskih delovnih 
zadrug. 

Ustanovitelj • operativni upravni vo- 
ditelj: Zadružni svet Zadružnega sklada. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kožuh Milan, upravnik, in Golob Franc, 

računovodja neomejeno v vseh upravnih 
in denarnih zadevai, po zakonitih poob- 
lastilih, 

0L0 Gorica, poverjeniätvo za finance 
dne 20. julija 1951. 

Si. 806/51 7411 
• 

797. 
Besedilo: Kinopodjetje, Šempeter pri 

Gorici. 
Poslovni predmet:  Predvajanje filmov. 
Ustanovitelj in ©peratòvoi upravni vodi- 

ditelj podjetja: KLO Šempeter, odločba 
St, 403/51 z dne 2. I. 1962. 

St. 1000/20-52 2969 
Besedilo.- Trgovsko podjetje >I«bir*e, 

Šempeter pri Gorici, 
Poslovni predmet; Nakup in prodaja 

vsakovrstnega blaga (jeetvim. tedastilij, ga- 
lanterije, železniine idr.). 

Ustanovitelj in operatihmi upravni vodi. 
ditelj podjetja: KLO Šempeter, odločba 
št. 403/51 z dne 2. I. 1952. 

Besedilo: >Zlata kapljica« gostinsko 
podjetje, Šempeter pri Gorici. 

Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 
itn. brezalkoholnih pijač, postrežba s topli- 
mi in mrzlimi jedili. 

Ustanovitelj in operatomi upravni vodi- 
ditelj podjetja: KLO Šempeter, odločba 
št. 403•• z dne 2. I. 1952. 

St. 1000/21.52 2970 
Za vsa ta podjetja podpisujejo: 
Cernie Maks, direktor. Vam>k Zdenko, 

računovodja, in Nemeo Oskar, namestnik 
računovodje. 

OLO Gorica, poverjenistvo za finance 
dne 22. marca 1952. 

St. IV-1823/1-52 

Besedilo: Trgovina z mešanim blagom 
na drobno »Rožca«, Jesenice. 

Poslovni predmet: Trgovina z mešanim 
blagom na drobno, trgovina e tetotilom. 
kratkim  blagom   in  galanteirfljo. 

Ustanovitelj in operatomi upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Jesenice, odločba št 
1-11/52  z dne 28. III. 1952. 

Poslovalnico so: na Jesenicah, na Ko- 
roški Beli, na Hrušici in •• Blejski Do. 
bravi. ' 
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Za  podjetje  podpisujeta: 
Spendal Mirko, "ù'pravnffiT•••••••••• 

Irma, računovodja, po 47. Členu epi. za- 
kona o drž. gosp. podjetjih. 

Št. VIII-229/2-52 3314 

Besedilo: Trgovina t živino in mesom 
in mesnimi izdelki na drobno. Jesenice. 

Poslovni predmet: Trgovina z živino, 
mest)'    in mesnimi izdelki 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
diteli podjetja: MLO Jesenice, odločba it. 
1-12 z dne 28. III, 1952. 

Poslovalnice so nn lesenicah, na Ko- 
roški Beli in na HrušicI. 

Za podjetje podpisujejo: 
Mali Franc, upravnik, Ambroža« Ma- 

tilda, knjigovodja. Ločnik&r Ivan. delo- 
vodja, po 47. členu spi. zakona o drž. 
gosp. podjetjih. 
OLO  Jesenice,  poverjeništvo  za  finance 

dne 81. marca 1952 
Št. VIII-228/2-52 3312 

799. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Železni- 

na«, Jesenice. 
Poslovni predmet: Trgovina z železntoo 

in kovinskimi izdelki, z nekovinskim 
gradbenim materialom, z barvami ie laki, 
e steklom in keramičnimi izdelki, s sa- 
nitetnim in instalacijskim materialom^ z 
mineralnimi proizvodi in z električnim 
materialom. • 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Jesenice, odločba Št. 
1-10/1.1952 z dne 28. lil. 1952. 

Poslovalnice so: 4 Ha Jesenicah-'' 
Za podjetje podpisujejo: 
čufer Dore, upravnik; Kogoj Milena, 

knjigovodja; Kleč Rado, računovodja, po 
47 členu spi. zakona o drž, goep. pod- 
jetjih. 

MLO Jesenice, poverjeništvo za finance 
dne 1. aprila 1952. 

Št. VIII-233/2*52 E313 

800. 
Besedilo: Kisarne, Mengeš. 
Poslovni, predmet: Izdelava in prodaja 

kisa. ' 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Mengeš, odločba-at. 
2209/1 z dne 28. X. 1951. 

'Za podjetje podpisujejo: 
Goloh Alojzij, poslovodja, samostojno, 

finančne in kreditne spise sopodpisuje 
Ljubeti^ Tilka. Sef- knjigovodskega cen- 
tra, Mengeš, v odsotnosti jç nadomešča 
Vrankar Jelka. 
OLO Kamnik,  poverjenišvo za finance 

dne 13. decembra 1952, 
St. 3630/1951 . • 11867 

• 
801. " - 

Besedilo: Gorenjska tiskarna, Kranj. 
Poslovni predmet: Izdelovanje grafičnih 

izdelkov 
Ustanovitelj in operativni upravni vodi- 

telj; Zveza sindikatov Jugoslavije, Glavni 
odbor za Slovenijo v Ljubljani. 

Za podjetje podpisujejo: 
Sumi Ignacij,.direktor in Mihel-ć Mara. 

računovodja,. = 
MLO Kranj, poverjeništvo za financ© 

dne 4. maja 1Ô52.' 
ii. 303 347S 

802. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Trata. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

blaga trgovske stroke za kritje življenj, 
skih  potrebščin  potrošnikov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Irata, odločba št. 
2/51 z dne 4. IX: 1951. 

Za podjetje podpisujeta: 
Brezavic Mirko, upravnik in Hemrihar 

Viktorija, računovodja, po zakonitih po. 
oblastllih in pravilih podjetja. 

0L0 Kranj okolica, poverj, za finance 
dne 12. oktobra 1951. 

St. II-1048/1-51 10060 

S03. 
Besedilo: Gostilna »Pri pošti«, Sonca 

(Sp. Sorica). 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, prodaja toplih in 
mrzl'h jedil ter oddaja tujskih sob. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: KLO Sorica, odločba št. 
327/50 z dne 17. IV. 1950 to št. 163/52 z 
z dne 13. III. 1952. 

Za podjetje podpisujejo; 
Pintar Janko, upravnik, Kejžar Peter, 

predäednik in Freiruh Nace. tajnik KLO, 
vsi v obsegu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja. 

OLO Kranj okolic«, poverj. za finance 
dne'19.'marca 1952. 

St. II-279/2-52 2909 
* 

804. 
Besedilo: Občinsko podjetje, Cerklje 

(št. 97). 
Poslovni predmet: Prodaja na drobno 

manufakturnega galanterijskega blaga, to. 
čenje alkoholnih in brezalkoholnih pijač, • 
postrežba z mrzlimi in toplimi jedili, me- 
sarska dela in prodaja mesa, peka in 
prodaja kruha, brivslca in frizerska dela, 
mehaničarska dela in popravljanje koles. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Cerklje, odločba št. 
108/52 z dne 3. II. 1932. 

Poslovalm.ee so: .1, Tirgovina. Cerklje 1; 
2, Mehanična delavnica, Cerklje 19; 3, 
Pekarija, Cerklje 84; 4, Mesarija, Cerklje 
41; 5. GosUlna. Cerklje 14; 6. Brivsko- 
frizerski salon. Cerklje 15. 

Za podjetje podpisujejo: 
•Bobnar Stane, upravnik, Prosen Milka, 

knjigovodja in Marbimjak Franc, predsed- 
nik KLO Cerklje, vsi v obsegu zakoni- 
tih pooblastil. 

0L0 Kranj okolica, poverj. za finance, 
'.    dné'3. aprila 1952.  

.     Št.  •.330/2-52 3404 
* 

805. 
Besedilo: Krajevni mlin, Genterovci. 
Poslovni predmet: Mletje žita. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj: KLO Genterovci. odločba št. 129/52 
•z dne 15. III, 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
* Soš Vendei, poslovodja. Joha Ludvik,, 
predsednik, Kovač Jožef in Horvat Štefan,- 
odbornika KLO, vsj po 47. členu spi. za. 
kona o drž. gosp. podjetjih. 
OLO- Lendava, poverjeništvo za finance 

dne 20 marca 1952. 
St.  15S/1-1952 2864: 

806, 
Besedilo; Krajevna gostilna, Zg. Kapla 

(št. 37)."    "" 
Poslovni predmet: Gostinske in Iuris- 

Učne storitve. 

Ustanovitelj In operativni upravno  vo. 
dHelj'"podjetja:  KLO Kapla. 

Za  podjetje podpisujejo: 
Kašman Franc, poslovodja, Zavcer Ivan, 

knjigovodja in Hartman Ivan. po zako- 
nitih pooblastilih. 
OLO Maribor okolica, poverj. za financ« 

dne 15. februarja 1952. 
St. 136/1.IV/1.52 2002 

807. 
Besedilo: Državno trgovsko podjetje 

>Preskrba<, Murska Sobota. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

življenjskih potrebeč,n. tekstilnega blaga 
in galanterije drobnih kovinskih 1er us- 
njenih predmetov in gospodarskih potreb, 
ščin. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: MLO Murska Sobota. 

Poslovalnice so: Trgovina z živili in go- 
spodinjskimi, potrebiönami, Zvezn^ 4;" 
Trgovina z manufakturo, Titova 19; Tir-, 
govina z galanterijo in kovinskimi izdel. 
ki, Trg zmage 4, in .Trgovina z usnjem 
in .usnjenimi potrebščinami. Titova 12, 
vse v M, Soboti. 

Za podjetje podpisuje: 
Rodila Franc, upravnik, denarne listi- 

ne sopodpisuje Novak Kristina, računo- 
vodja.     -     '   - 
OLO Murska Sobota, poverj. za  finance 

dne 2. aprila 1952. 
Št. 2805/1-52    ' 3364 

• 
808. 

Besedilo: Komunalno podjetje KLO Slav. 
Konjice. 

Poslovni predmet: Zidarska soboslikar, 
ska in pleskarska dela, vzdrževanje dr. 
žavnih zgradb in komunalnih naprav,, 
uprava pokopališča. 

Ustanovitelj im operativni upravni vodi. 
teli podjetja: KLO Slov. Konjice.   . 

Za podjetje podpisuje: 
Pučnik Mirko, upravnik, Bauman Zden- 

ka, računovodja 
St. 1159/52 '3017 

Besedilo: Tapetništvo KLO Slov.. Ko- 
njice, 

Poslovni predmet: Tapetniška dela. 
Ustanovitelj in  operativni upravni  vo-. 

diteli  podjetja:   KLO  Slov.   Konjice. 
Za-podjetje podpisujeta:   . 
L£h Jože. poslovodja,'Bauman Zdenka, 

računovodja. 
St., 11.60/52 '3016 

0L0  Poljfane,  poverjeništvo za finance 
dne 22. marca 1952. 

809. 
Besedüo-. Gostinsko podjetje KLO Rog. 

Slatina, obrat: Restavracija. 
Poslovni .predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, kuhanje jedil abo- 
nentom. dietna' kuhinja. 

Ustanov teli in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Rogaška Slatina. 

Za podjetje podpisujeta; • 
Lorber Jože, poslovodja. Senečič Aurei, 

računovodja,- • 
0L0 Poljčane;  poverjeništvo za finance 

'    dne 2   aprila 1952.- 
'.    Št.- 1280/52 3358 

810.- 
Besedilo; Krajevna parna žaga. Nov* 

vas.- 
Poslovnî predmet: Nabava lesa in pro-, 

daja, ter žaganje hlodoviqe. 
Ustanovitelj in operativni- upravit vo. 

diteli podjetja: KLO Nova. vae. 
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Za podjetje podpisujejo: 
Ravljan Franc, -upravnik, s pooblastili 

po pravilih in zakonskih predpisih, Turk 
Lovrenc, knjigovodja, po- 47. členu spi. 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 
0L0 Postojna, poverjeništvo za finance 

dne 20. maroa 1952. 
Št.  526/1-52 3084 

* 
811. 

Besedilo: Krajevna mesarija in prekaje- 
raln'ca, Šikole (št. 35). 

Poslovni predmet: Klanje in predelava 
živine. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo-- 
dltelj podjetja: KLO Šikole. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kmeteo Anton, upravnik, Majorič Mir. 

ko. računovodja, skupaj z upravu: Kota v 
vseh poslovnih zadevah, oba po zakonitih 
pooblastilih. 

OLO Ptuj,  poverjeništvo za  finance 
dne 18   maja 1951. 

št. 519/1-51 • 6046 
* 

812. 
Besedilo: Mestna kolarija. Ormož. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke- 
Ustanovitelj in operativni uprawni yó. 

dUelj podjetja: MLO Ormož. 
Za (podjetje podpisujeta: 
škoubeT Hugo, poslovodja; listine de- 

narne, materialne in kreditne nanave pa 
podpisuje Megla Jakob, tajigovodia. 

Št. 544/1-52 3392 
Besedrlo: Mestna kovačija, Ormož. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj: MLO Ormož. 
Za podjetje podpisuje: 
Karnekar Frano, poslovodja; listine de- 

narnega, materialnega in kreditnega zna- 
•••• sopodpćsuje Megla Jožef, knjigovodja* 

Št. 545/1—52 " . 3395 
Besedilo: Mestno krojaštvo, Ormož. 
Poslovni predmet: Vsa dela te etroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: MLO Ormož. 
Za podjetje podpisuje: 
Munda Jožef, poslovodja, listine denar, 

ne materialne in kreditne narave pa po- 
leg poslovodje Megla Jakob, računovodja. 

Št. 546/1-52 3399 
0L0 Ptuj, poverjeništvo  za finance 

dne 31. marca 1952. 

818. 
Besedilo: Podjetje za nakup in prodajo 

kmetijskih pridelkov, Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: Nabava, in prodaja 

kmetijskih pridelkov ' na 'veliko' In malo: 
živine, drobnice, prašičev.' zdravilnih, zè- 
liso., gozdnih eadežev 1. pod. 

Ustanovitelj podjetja: 0L0 Slovenj Gra. 
dec. odločba SÇ'2451 z-dne 4. VII..1951. 

Operativni upravni .roditelj: OLO Slo- 
venj Gradec, poveirjemrëtx-o za finance. 

Za podjetje  podpi*uieJ°:  " 
Gluk Slavko, ravnatelj, v vseh zadevah» 

v.. njegovi odsotnosti Čop Pawel, kornera, 
alni sef, pooblaščenea sta še. Teran Sta. 
na, ;racunovodja.. in. Yajngerl Rajko, knji- 
govodja. 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 10. angusta 1952.      . ,  . 
Št.' 669/1-51 8229 

SU. 
Besedilo; Državno gostinsko podjetje" 

>PotroSnik<, Hrastnik ' (St.- 77).     ,, •.    . ;..-. 
Poslovni predmet: Točenje in'proda'ia 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, mrz- 
lih in toplih jedil. 

Ustanovttelj  podjetja:   OLO  Trbovlje. 
Operativni spravni voditelj: OLO Tri 

bovlje. poverjeništvo za trgovino in go- 
stinstvo. 

Podružnici sta v Hrastniku 77 in v Za- 
družnem domu, Prapretno. 

Št. 1816/1.1952 3486 

Besedlo: Državno trgovsko podjetje 
»Potrošnik«, Hrastnik (št. 77). 

Poslovni predmet: Trgovina z mešanim 
blagom, z manufakturo in galanterijo. 6 
kruhom in pecivom. 

Ustanovitelj   podjetja:   OLO  Trbovlje. 
Operativni upravna voditelj: OLO Tr- 

bovlje, poverjeništvo za trgovino in- go. 
stinstvo. 

Podružnici sta dve v Hrastniku. 
Št. 1817/1-52 3465 

Besedilo: Parna pekarna »Potrošnik«, 
Hrastnik (št. 123). 

Pošlo vai predmet: Nakup surovin, peka 
in prodaja kruha In peciva ter uslužnošt. 
na peka. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: OLO  Trbovlje 

Št.  1S15/1.52 3487 

Za vsa podjetja podpisujeta: 
Kosmos Jože, upravnik, samostojno, po 

zakonitih pooblastilih in -pravilih podjetja, 
in Lomšek Edo, knjigovodja*, sopodpieuje 
listine po 47. členu spi. zakona o drž. 
gosp. podjetjih. 
OLO  Trbovlje, poverjeništvo   •  finance 

dne 5. aprila 1952. 

* 
815. 

Besedilo: Okrajno avtoprevozniško pod- 
jetje »OKAP«, Trebnje. 

Poslovni predmet: Prevozne storitve.. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj podjetja: OLO Trebnje, odločba št. 
5998/1 z dne 3. VIII. 195Ï. 

Za  podjetje  podpisujeta; 
Sila Ignac, v#  d. upravnika in Šiško 

Franc, predsednik OLO Trebnje, po zako-. 
nitih pooblastilih. 

OLO Trebnje, poverjeništvo za finance 
dne 21. avgusta 1951. 

Št.  1358/1 835S 

816. 
Spremembe  • 

Besedilo: Podjetje ta remont mlinov, 
Domžale — Studa; >2itofond«, podjetje za 
nakup in prodajo žita In mlevskih Udel. 
kov, Ljubljana; Mlinsko podjetje. Celje; 
Mlinsko podjetje, Domžale; Mlinsko pod- 
jetje, Grosuplje; Mlinsko podjetje. Škof ja 
Lok»; Mlinsko po'djetje^ •(••; Mlinsko 
podjetje, Murska . Sobota, Mlinsko pod. • 
jetje, 'Ajdovščina in Mlinsko podjetje. Ma- 
ribor, Mlinsko podjetje, Ljubljana. 

Operativni   upravni    voditelj '.' odele): 
Glâyjia uprava za državne nabave LRS; 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne   13.  junija   1951. 
.Št.-243 320-1951 60193.1. 

•.: 
817." 

Besedilo: Tovarna sadnih sokov in mar- 
melade, Spodnja Hudinja. 

Vpjie se Herman Viktor, glavni raču- 
novodja,   ki  fiopodpisuje . listine   po  47. 
ciémrtpl. z-akonâ'o drž. gòsp.. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana 
dne 6. avgusta  1951. 

Št. 243 176/4.1951 8043 

81S. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje, 

Ribnica na Dol. 
Izbrišeta se Kržišn-k Anton in Kuilan 

Jože ter vpišeta: 
Debeljak Anton, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu z,ak. pooblastil pod- 
jetja, in Mohar Rudolf, sekretar,.ki pod- 
pisuje v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 6. decembra 1951. 

št. 243 267/2-1951 12021 

819. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s tekstilom 

in obutvijo »Tekstil — Obutev«, Ljub- 
ljana, 

Izbrišeta se Ogrizek Andrej in Vavpotifc 
Fanči ter vpišeta 

Lesjak Franjo, direktor, ki podpsuje 
samostojno, v obsegu zak. pooblaetil in 
pravil podjetja, ter Zupan Dragica, ki so- 
podpisuje v odsotnosti glavnega računo. 
vodje, v istem obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 5. marca 1952. 

'  Št 243 107/1.1952 2627 ~ 
• 

820. 
Besedilo: Tovarna legovinskib plošč, 

Ilirska .»fctrica. 
Izbriše 6e Oprežnik Vid in vpiše: 

Keber Dušan, direktor, •• podpisuje sa. 
mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja; Valentie Adolf, glaivni racu. 
novodja, ki sopodpisuje vse listine po 
47. Senu spi. zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih. 

Ministrstvo la finance LRS, Ljubljana 
dne 21. marca 1950. 
Št. 243 119/1-1952 3130 

821. • 
Besedilo: Sadje — zelenjava (Ljubljana 

Dolničairjeva 4). 
Izbrišeta se Glavnik Ludvik in StibSIj 

Marija ter vpišeta Guštin Anica, računo- 
vodja, in Selan Franc, nižji, knjigovodja, 
ki podpisujeta po danih pooblastilih. 

Vpišeta 6e poslovalnici r »Hruška« na" 
Tyrzevi. cesti 12, in poslovalnica, »Češnja« 
na Nabrežju 20. septembra 4. 

Št Fin 1099-52 .   3415 

Besedilo:    Mestno    podjetje    »Totra« 
(Ljubljana;  Židovska 5). 
Izbriše se Železnik Metka, in vpišeta 

Zakrajšeik Alojzij, direktor, Vodnik Ma- 
rija,  računovodja. 

,   Fin št. 1024-52 . 3414 

Besedilor    îlestno    podjetje     »Žim&c 
(Ljubljana, Židovska 5). 

Tzbriše se Gçrkman Franjo in vpiše 
Zakrajšek Alojzij, direktor. 

Fini št. 1025-52 3416 
Podjetji 6ta se preselili iz židovske 5 

na Fužine 183. 
MLO Ljubljana, poverjeništvo za financ« 

dne 31. marca 1952. 

• 
822. 

Besedilo: Tovarna »Šumi« (Ljubljana, 
Gradišče 7-9). 

Izbr'še se Bezjak Ivo in vpiše 
.. Pleško Janez, direktor. 

ML0; Ljubljana, poverjeništvo za finance 
dne 3. aprila 1952. 

Fm st. 1173/52 3413 
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823. 
Besedilo: Združenje državnih gostinäkih 

podjetij, Celje mesto. 
Vpišeta se Drofemik Milan, predsednik 

upravnega odbora  m   Majhen Franc  ra. 
čunovodja,  e  pravico   podpisovanja   za 
podjetje. 

MLO Celje, poverjenistvo za finance 
dne 6.  junija  1951. 

St. IX-709-1951 7094 

• 
824. 

Besedilo; Okrajni avtopromet Celje oko- 
lica, St. Peter S. d. 

Izbriše se Vrbnjajj Jože in vpiše 
KovačiS Alojz,  upravnik,  ki  podpisuje 

samostojno, po zakonitih pooblastilih. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne  26.  marca  1952 
Št. 981/1-1952 3088 

825. 
Besedilo: Mestna kovaška in podkovska 

delavnica, Laško. 
Izbrišeta se Jelen Franjo in Herman 

Amica ter vpišeta: 
Ojsteriek Franjo, upravnik, in Kovačec 

Drago, ki podpisujeta skupaj, po zako. 
nitih pooblastilih in pravilih podjetja. 

Št. 983/1.1952 3273 
Besedilo; Mestna pekarna, Laško. 
Izbrišeta se Jelen Franjo a Herman 

Anica ter vpišeta: 
Straiek Simon, upravnik in Sket Ivan, 

ki podpisujeta skupaj po zakonitih po- 
oblastilih in pravilih (podjetja 

St. 987/1952 3272 

Besedilo: Mestni kino, MLO Laiko. 
Izbrišeta se: Jelen Franjo in Herman 

Anica ter vpiše: 
škorc Viktor, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, po zakonitih pooblastilih in 
pravilih podjetja. 

Št. 980/1952 3266 

Besedilo: »Splošno čevljarstvo« MLO 
Laško. 

Izbrišeta se Jelen Franjo in Herman 
Anica ter vpišeta: 
,'Ojsteršek Jakob, upravnik in Pušnik 

Karel, ki podpisujeta skupaj v obsegu 
zakonitih pooblastil m pravil podjetja. 

Et. 985/1-52 3271 

Besedilo: »Splošno krojaštvo« MLO 
Laško. 

Izbrišeta se Jelen Franjo in Herman 
Anif.a ter vpišeta: 

Lipovšek Ivan. upravnik in Zavšek 
Martin, ki podpisujeta skupaj po zako- 
nitih pooblastilih  in pravilih podjetja. 

Št. 979/1952 3269 

Besedilo: »Splošno mizarstvo< MLO La. 
ško. 

Izbrišeta se Jelen Franjo in Herman 
Anica ter vpišeta: 

Mlakar Roman, upravnik, in Puh Frane, 
ki podpisujeta skupaj, po zakonitih po- 
oblastilih m pravilih podjetja. 

št. 986/1-52 ?267 

Besedilo: »Šiviljska delavnica« MLO 
Laško. 

Izbrišeta se Jelen Franjo in Herman 
Anica ter vpišeta: 

Filipič Štefka, upravmk, ki podpisuje 
samostojno, po zakonitih pooblastilih in 
pravilih podjetja. 

Št   984/1952 3270 
OLO Celje n'ol'ca, pmrrj. za finance 

dne  28.   marca  1952. 

Besedilo: Gostinstvo KLO Zagorje, 
Vpišeta se poslovalnici: št. 4, Otroška 

restavracija, Toplice 28, in št. 5, Gostin- 
ski obrat Dolenja vas 9. 

Izbrišeta se Skrabar Franc in JokoviS 
Dušan ter vpišejo: 

Fink Martin, načelnik, Hauptman AL 
bert. komercialist, in Lilija Zdravko. ra- 
čunovodja. 
OLO Trbovlje, poverjenistvo za finance 

dne 11. oktobra 1951. 
Št. 6035/1—1951 9969 

• 
827. 

Besedilo,- Gostilna »Slarcekc KLO Iz- 
lake. 

Vpiše se poslovalnica: Gostilna »Pod 
klancem«. Podlipovžca 13. 

Izbrišeta se Zvonar Miha in Hribovšek 
Ciril ter vpišejo: 

Lipovšek    Ciril,    upravnik,    Tomažio 
Jože, računovodja, in Žavršnlk Alojz, taj- 
nik KLO, ki podpisujejo po zakonskih po- 
oblastilih. 

OLO Trbovlje, poverjenistvo za finance 
.   dne 12. oktobra 1951. 

Et. 6062/1—1951 10054 

• 
828. 

Besedilo:   Mesarija Međija-Izlake, KLO 
Izlake  (št. 50). 

Poslovni predmet odslej: Nakup in za- 
kol živine, razsek in predelava mesa, 
prodaja mesa in mesnih izdelkov. 

Za podjetje podpisujejo: 
Lipovšek Ciril, upravnik, Tomažič Jo 

že, vodja računovodstva, in Završnik 
Alojz, tajnik KLO. 

OLO Trbovlje, poverjenistvo za finance 
dne 13. novembra 1951. 

Št. 6456/1-1951 10857 

• 
829. 

Besedilo: Tovarna keramičnih izdelkov, 
Izlake. 

Izbrišejo se Ludoviko Franc, Korbar 
Branko in Jokovič Dušan ter vpišeta: 

Tomažič Jože, obratovodja in Besednjak 
Milan, računovodja, ki podpisujeta po pra- 
vilih in zakonskih pooblastilih. 
OLO   Trbovlje,  poverjeniitvo ta  finance 

dne  29.  marca  1952. 
Št. 1607/2—1952 

Izbrisi 
830. 

Besedilo: Okrajno podjetje za odkup 
artiklov živalske proizvodnje in živine. 
Dolnja Lendava. 

Zaradi   končane   likvidacije. 
0L0  Lendava, poverjenistvo  za  finance 

dne 25   februarja 1952. 
št. 451/1952 1915 

831. 
Besedilo: Ljudski magazin, Guïtanj. 
Ker se podjetje na novo regietrira. 
0L0 Slovenj Gradec, poverjenistvo i» 

finance 
dne 6. marca 1952. 

Št. •/8-•••-52 2973 

Zadružni register 
Pri  vsak»  registraciji je lede* podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali iabrisa pa v datumu 

Spremembe 
213. 

Besedilo: Potroeiuika zadruga i o. j. 
Muta. 

Zadruga j« prešla na podlagi sklepa 
obč. zbora z dne 12. III. 1950 v likvida- 
cijo, 

Likvidatorji so: dr. Gulič Vladimir, 
zdravnik, Cvar Marija, uslužbenka« Raoi- 
šak Jožef, klep. mojster, ApÜmc Hilda, 
uslužbenka, vsi v Muti, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Likvidacijska fiirma: kakor doslej s pri- 
stavkom »v likvidaciji«. 

Zadr III 70 1439 
Besedfflo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga,  Zamarkova. 
izbrišejo ee šemveter Franc, Loretič 

Tončka, sumandl Ivan in vpišejo novi u. 
voljena člani upravnega odbora, zadruž- 
niki: 

KureS'è Slavko, Majer Manija. Zamarko- 
va in štampar Marija, Partinje. Kurečič 
Slavko  je predsednik odbora. 

Zadr V 68 1437 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 13. februarja 1952. 
• 

214. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., Ce- 

zanjevci. 
Izbrišejo se Cerne Frano. Svetina Mati- 

ja, Vargazon Ferdo, Gorjak Jožko in Vpi. 
leta nova izvoljena člana upravnega od- 
bora: 

Lii?ov»c Mihael, kmet, Stara cesta, 
predsednik in Makoter Jože, zadružnik, 
Cezanjevoi', tajnik odbora. 

Zadr IV 78 1917 

Besedilo: Kmetijska zadruga i o, U 
Vogričevci. 

Zadruge je prešla na podlagi sklepa 
občnega zbora z dne 27. I. 1952 v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji so; Tarča Franc, zadruž- 
nik, Radoslavci. Novak Štefan, kmet, Vo- 
grijevci in Sobočan Davorin, knjigovodja. 

Likvidacijska firma: kakor doslej e pri. 
Likvidacijska firma: kkor doslej s prt» 

«stavkom »v likvidaciji«. 
Zadr III 129 1922 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 21. februarja 1952. 

• 
215. 

Besedilo: Kmetijska zadruga soj-, 
H«če pri Mariboru. 

Na podlagii sklepov zborov prizadetih 
zadrug z dne 14. V. 1950 se vpiše, da 
so je e to zadrugo spojila Potrošniška 
zadruga z o. j. Hofe, ki je e tem pre. 
nehala obstojati in ee izbriše fe zadruž- 
nega registra pod Zadr V 40. 

Okrožno sodišče v Mariboru. 
dne 22.   februarja  1952. 

Zadr II 110 1918 

216. 
BesediJo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga, Dogoše. 
Izbrišejo se Holer Otilija, Breznik 

Franc, Lorbek Marija. Duh Franc in eo- 
podipieovalec za zadrugo Lešnik Anjr&la 
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IX 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Št. 4307/1—52 
Ljubljaan, dne 10. aprila 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za industrijo: 

Leskošek Franc l.r. 

46. 

Na podlagi 1. irr 3. člena zakona o varstvu kultur- 
nih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski 
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23—137/48) 
izdajam po predlogu Zavoda za spomeniško varstvo 
Ljudske republike Slovenije1 

odločbo 
o zavarovanju DravČbaherjevega doma v Št. Janžu 

nad Dravčami 

Samotni DravČbaherjev dom v Št. Janžu nad Drav- 
čami, h. št. 46 (OLO Slovenj Gradec), ki obsega hišo 
in gospodarsko poslopje s hlevom, kovačijo in svinjak, 
lep primer izginulega dimniškega in s svojo razpore- 
ditvijo na terenu gručastega tipa samotne domačije, ki 
je bil zlasti udomačen na * področju Pohorja, in ki. je 
danes eden zadnjih na jugoslovanskem ozemlju, se za* 
radi voje,etnografske in kulturnozgodovinske pomemb- 
nosti kot predmet proučevanja in nazornega pouka 
zavaruje kot kulturni spomen i k. 

Zavarovani objekti, ki so last Marije Dravčbaher 
iz Št. Jahža nad ijravčami št. 46, stoje na parcelah 
it. 23/1, 23/2, 23/3 in 23/4, pri vložku št. 3, kat. obč. 
Št. Janž II, sodni okraj Slovenj Gradec, s površino 

,630 m2. 
3 

Brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za spomeni- 
ško varstvo LRS se zavarovane stavbe ne smejo podirati,, 
razkopavati, restavrirati, dceidavati ali premeščati. 

4. 

Ob prodaji zavarovanih nepremičnin jih mora pro- 
dajalec poprej ponuditi v odkup Zavodu za spomeniško 
varstvo LRS ali ustanovi, ki jo zavod določi. 

Zavod oziroma od njega določena ustanova mora 
najpozneje v 30. dneh izjaviti, ali uporabi svojo pred- 
kupno pravico. 

5 
1   : Varstvo zavarovanih objektov se glede na prednje 
predpise izroča lastnici. . 

Po predpisih splošnega zakona o ljudskih odborih 
sodeluje pri varstvu krajevni ljudski odbor Vuzenica 
(OLO Slovenj Gradec), ki nàj domače prebivalstvo se- 
znani s predpisi te odločbe, organizacija varstva pa 
pnpada okrajnemu ljudskemu odboru Slovenj Gradec. 

: . Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zavaro- 
vanimi stavbami ima Zavod za spomeniško varstvo 
LRS. 

6 

- Kršilec te odločbe se kaznuje po 18. členu zakona = 
o varstvu ktilrurnih spomenikov in prirodnih znameni- • 

tosti v LRS z dne 21. V. 1948 (Uradni list LRS, štev. 
23—137/48) v zvezi s 1. členom — V 1) zakona o uskla- 
ditvi predpisov o kaznivih dejanjih in prekrških v zar 
konih Ljudske republike Slovenije s kazenskim zako- 
nikom in z uvodnim zakonom h kazenskemu zakoniku 
z dne 15. VI. 1951. (Uradni list LRS, št. 21—110/51). 

7 '   ' 
Ta odločba'velja od dneva objave v ^Uradnem listu 

LRS«:, za lastnico pa takoj po pravnomočnosti. 
Št. 605/2—52 "• ' 
Ljubljana, dne 25. januarja 1952. 

* Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Ziherl l.r. 

47. 

Na podlagi 1. in 3. člena zakona o varstvu kulturnih 
spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski repu-, 
bliki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23—137/48) izda- 
jam po predlogu Zavoda za spomeniško varstvo Ljudske 
republike Slovenije , .»' ' . . „ 

jOdločbo , . ""'- ' 
o zavarovanju hrastovega gozda v Krakovemr.r 

pri Kostanjevici na Dolenjskem , 
1 

Hrastov gozd v Krakovem pri Kostanjevici, zadnji 
ostanek nekdaj obširnih in kvalitetnih hrastovih gozdov 
na Dolenjskem, ki ga je treba ohraniti in v katerem 
rastejo 150-letni hrasti. (Quercus pedunculata Ehrhart) 
v sestoju o. 75 °/o polne zarasti, a ponekod primešanim 
gabrom, josenom in brestom, se zaradi svojega den- 
drološkega pomena in kot primeren objekt za znan- 
stveni študij hrastovih; sestojev, zavaruje kot p r ir o dr 
na znamenitost. : : ' r.•''•• ; '--<•"• ••-.."'.- 

;    ..-,    2     ,   -;•-      • •'•   : V:.;-." r 
Zavarovani hrastov gozd leži približno lkm se- 

verno od mesta Kostanjevica, na pododdelku 28 d) 
gozdnega revirja »Krakovoc, na -ravnem poplavnem 
ozemlju v nadmorski višini 152 m in zavzema površino 
34.82 ha na delih parcel št. 911/424 in 921/2 pri vložku 
št. 771 k. o. Kostanjevica. " .       • '-'."'. 

S 
Gozd je splošnojjudsko premoženje v upravi Gozd- 

nega gospodarstva v Novem mestu. - 

'   4 • -   -,/:'.' ; 

V zavarovanem gozdu je prepovedana, vsakršna 
sečnja brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za" spome- 
niško varstvo LRS. 

• 
Varstvo gozda se glede na prednje predpise izroča 

Gozdnemu gospodarstvu v Novem mestu, ki naj ' ga 
izvaja po svojih gozdnih organih. '.   " 

Po predpisih splošnega zakona o ljudskih odborih, 
sodeluje pri varstvu krajevni ljudski odbor Kostanjevica 
(OLO Krško), ki naj domače prebivalstvo seznani i 
predpisi te odločbe. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zava- 
rovanimi nepremičninami ima Zavod za spomeniško 
varstvo LRS. ,-•--' 

e  •• 
* Kršilci'te odločbe se kaznujejo po 18. členu-za- 

kona o. varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih" 
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znamenitosti v LRS z dne 21. V. 1948 (Uradni list LRS, 
št. -23—137/48) v zvezi s 1.. členom — V 1) zakona 
o uskladitvi predpisov o kaznivih dejanjih in prekrških 
v zakonih Ljudske republike Slovenije s kazenskim 
zakonikom in z uvodnim zakonom h kazenskemu zako- 
niku z dne, 15: VI. 1951 (Uradni list LRS, št. 21— 
110/51). 

7 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LES*, za upravni organ pa takoj po pravnomočnosti. 
Št. 745/2-52 
Ljubljana, dne 2. februarja 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Ziherl l.r. 

48. 
Na podlagi 1, in 3. člena zakona o varstvu kulturnih 

»pomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski repu- 
bliki Sloveniji (Uradni liet LRS, št. 28—137/48) izda- 
jam po predlogu Zavoda za spomeniško varstvo Ljudske 
republike Slovenije 

odločbo ; 

. ,    o »varovanju starega gimnazijskega poslopja 
v Novem mestu 

Staro gimnazijsko poslopje v Novem mestu — po- 
memben urbaiustični spomenik v osnovi iz dobe tere- 
zijanskega baroka, ki daje zelo važen poudarek pri 
•oblikovanju trga pred poslopjem, se zaradi kulturno- 
zgodovinske' pomembnosti in domačijske značilnosti za- 
varuje kot kulturni spomenik. 

Zavarovano poslopje stoji med Jenkovo in Detelovo 
dico na parceli št. 7 pri vlož. št. 459 k. o. Novo meeto 
"in je' splošno ljudsko premoženje v upravi mestneea 
ljudskega odbora v Novem mestu. 

Brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za spomeni- 
ško varstvo LRS se zavarovano poslopje ne sme po- 
.dirati, razkopavati, predelovati, restav rirati, dozidavati 
ali premeščati. v   - 

4 
Varstvo tega kulturnega spomenika pripada po 

.predn|ih predpisih in predpisih splošnega zakona o 
ljudskih odborih mestnemu ljudskemu odboru v Novem 
mestu kot upravnemu organu. '      ' 

"•"      Vrhovno varstvo in splošno nadzorsfvo nad zava- 
rovanimi objekti ima Zavod za spomeniško varstvo LRS. 

; Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. Členu za- 
•kòna  o  varstvu   kulturnih  spomenikov  in   prirodnih 
znamenitosti v LRS z dne 21. V. 1948 (UradnMist LRS. 

. £.-23-7137/48) v zvezi si. členom — V 1) zakona 
'.o uskladitvi prerlni'sov o kaznivih dejanjih in prekrških 

v.,zakonih_ Ljudske republike Slovenije s kazenskim 

zakonikom in z uvodnim zakonom h kazenskemu zako- 
niku z dne 15. VI. 1951 (Uradni liet LRS, št. 21— 
110/51). 

6 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS<Cza upravni organ pa takoj po pravnomočnosti. 
Št. 940/2—52 
Ljubljana, dne 20. februarja 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Ziherl 1, r. 

Državna arbitraža pri vladi LRS 
49. 

Dopolnilni seznam 
arbitražnih izvedencev 

Na podlagi 2. odstavka 5.-7. točke navodil o po- 
stavljanju in delu arbitražnih izvedencev, ki jih je pred- 
pisal plenum Glavne državne arbitraže na svojem IV. 
zasedanju dne 24. VIII. 1951 in objavil v Uradnem 
listu FLRJ, št. 42 in 43 iz leta 1951 

postavlja 
predsednik Državne arbitraže pri vladi LRS k seznamu 
izvedencev, ki je bil že objavljen v 1. številki Uradnega 
lista LRS z dne 8. I. 1952, dodatno še te-le izvedence 
za gospodarske panoge in v tehle krajih: 

Panpga 112: Proizvodnja in predelava premoga: 
Ljubljana, 
Tržič, 
Kamnik, 
Zalog, ' 
Kočevje; 
Maribor, 
Pragersko, 
Ljutomer, 
Murska Sobota, 
Slov. Bistrica; 
Celje,, 
Velenje, 
Otiski vrh, 
Rogajec, 
Slov. Konjice; 
Zidani most, 
Seynica; 

Novo mesto; 

Jesenice,' • 
Gorica, 
Sv. Lucija; 

Divača, 
Kanfanar, 

•Puli,    ••   > 
Postojna; 

Ing. Kuljiš Vinko, pri Glavni di- 
rekciji kemične industrije. v 
Ljubljani, Koroška c. 4, za kva- 
litativni in kvantitativni prevzem 
premoga. 
Ing- Pehani Evgen, pri Maribor- 
ski .tekstilni tovarni v Mariboru, 
za kvalitativni in' kvantitativni 
prevzem premoga. 

Ing. Pipuš Iskren,, pri Celjski 
cinkarni v Celju, za kvalitativni 
in kvantitativni prevzem premo- 
ga- 

Korun Ivan, upokojenec, Zidani 
most, Šent Peter št. 30, za kvali- 
tativni in kvantitativni prevzem 
premoga. 
Kroneger Alojz, upokojenec, No- 
vo mesto, Gerdešičeva ul. 4, za 
kvalitativni in kvantitativni pre- 
vzem premoga. 
Smrekar   Alojz,   upokojenec   na 

• Jesenicah, Hruška 52, za kvali- 
tativni in kvantitativni prevzem 
premoga. 
Obersnel Alojzij, upokojenec v 
Divači št. 62, za kvalitativni in 
kvantitativni prevzem premoga. 
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Panoga 113: Proizvodnja in predelava nafte: 
za vse območje LRS: Ing. Premrl Franc, docent na 

Fakulteti za kemijo na TVŠ 
Ljubljana, 
Vizovišek  Ivan,  docent  na  Fa- 
kulteti   za   kemijo   na   TVŠ  v ' 
Ljubljani,' oba za organsko ke- 
mijsko tehnologijo, zlasti tudi za 
uenjarsko stroko. 

Panoga 114: Črna metalurgija 

Panoga 115: Metalurgija raznobarvnih kovin: 
za vse območje LRS: Ing. Ciril Rekar, redni univerzi- 

tetni profesor na Fakulteti za 
rudarstvo in metalurgijo na TVŠ 
Ljubljana, stan. Nunska ul. 4, in 
sicer za metalurgijo železa in 
jekla, za metalurgijo lerozlitin in 
jekla, za tehnologijo železa in 

•• za železo in. jeklolivarstvo. 
Ing. Hodnik Janez, višji asistent 
na Fakulteti za rudarstvo in me- 
talurgijo, Ljubljana, Marmontova 
15, '"za metalurško tehnologijo 
barvastih kovin in za livarstvo 
barvastih kovin. 
Ing. Fettich Viktor, redni univer- 
zitetni profesor na Fakulteti za 
rudarstvo in metalurgijo, Ljublja- 
na, Reber 7, za metalurgijo bar- 
vastih in lahkih kovin. 
In^. VolF Bogo, višji ind. inženir 

- .-:..- na Fakulteti za rudarstvo in me- 
talurgijo, Ljubljana, Slomškova 
19, za mehanično preiskavo mate- 
riala; konstrukcijskih elementov 
in strojnih konstrukcij. 
Dr. ,Gazatura Krstó, znanstveni 
sodelavec,  Ljubljana,' Gregorči- 
čeva 19, za metalurške analize. 

Panoga 116: Proizvodnja, opleraenifev in predelava ne- 
raetalnih kovin: 

za vse območje LRS: Ing. Engelbert Hribernik, profe- 
sor na Fakulteti za kemijo, Ljub- 
ljana, Aškerčeva 11, ^ 

.  . Ing. Janko Kavčič, profesor na 
4                      Fakulteti za kemijo, Ljubljana, 

Aškerčeva .11, 
Ing. Skubic Karlo, honorarni pre- 

. davatelj na Fakulteti za kemijo, 
.Mahničeva 32, vsi za anorgansko 
kvmîjsko tehnologijo. 

, Panoga 117: Industrija kovin in druge predelave: 
».a vse območje LRS: Poljšak Anton, direktor' podjetja 

, • za električne industrijske napra- 
ve, Ljubljana, Trata št. 12, za 

. ^       . tehnološke,   konstrukterske., in 
fabrikacijske-zadeve v kovinski 
in elektroindustriji...  • 
BalolvJanez, obratovodja pri Pod- 

. jetju za električne ter industrijske 
naprave v,'Ljubljani, Trata št. 12, 

-, -- >.      'za obdelavo kovinskega in'elek- 
tromateriala., I 

Panoga 119: Elektroindustrija:. 

Ing. Eržen Rafael, redni profesor, 
Ljubljana, Galetova 5, za telefo- 
nijo, in telegrafijo. 

' Ing; Lasič Dušan, izredni profesor 
na Fakulteti za elektrotehniko, 
Ljubljana, Albanska 47, za radio- 
oddajnike in električne peči. 
Ing. 'Gruden Mirjan, izredni pro- 
fesor na Fakulteti za elektroteh- 
niko, Ljubljana, Poljaneka 15, za 
radiosprejemnike in .ojačevalce. 
Ing. Vidmar Herman, na. Fakul- 

' teti za elektrotehniko, Ljubljana, 
za radiosprejemnike in ojačeval- 
ce, 
Ing. Jenko Slavoj, na Fakulteti za 
elektrotehniko, Ljubljana, Lin- 
hartova 35, za visoko frekvenčne 
merilne priprave in za konstruk- 

• • cijo radiopriprav. 
Jng. Murašov Vladimir, na Fakul- 
teti za elektrotehniko, Ljubljana, 
Verstovškova '22, za televizijo in 
radar. 
Ing. Magajna Božidar, na Fakul- 
teti za elektrotehniko, Ljubljana, 
Zalokarjeva 10, za elektroakusti- 
ko in ozvočenje. 

Dr. ing. Vidmar Milan, redni pro- 
fesor'na Fakulteti za elektroteh- 
niko, Ljubljana, Levčeva 49," za 
transformatorje in za prenoi 
električne energije. 
Ing. Čopič Henrik, profesor1 na 
Fakulteti za elektrotehniko, Ljub- 
ljana, Nunska ul. 4••, za elek- 
trične instalacije in električno, 
energijo.  '       '•"*•- 

Dr. ing. Bedjančič Bratišlav, pro- 
fesor ha Fakulteti-M,"ejektroteh- 

' niko, Ljubljana, Tržaška št. l^, 
. za električne Btroje. 

Ing. Pehani Ernest, profesor na 
Fakulteti za-elektrotehniko, Ljub- 
ljana, Zalpkarjeva.lO, za električ- 

I ne centrale. ' > " '. 
Dr. ing. Avčin Franc, profesor na 
Fakulteti za elektrotehniko, Ljub- 

, ';    ..:       »        ljana, Rakovhiška 5/a, za.elek- 
..  -• . trične meritve. 

* Ing. V.erč Evgen, višji asistentnà 
• Fakulteti za elektrotehniko, Ljub- 
. ljana, Napoleonov trg 5, za elek- 

, trične instalacije. 

,Panoga 120: Kemična industrija; "' 

za vse območje LRS; J)orer.Marijan,  izredni profesor' 
, , . ,.v   Agronomske fakultete, Ljubljana, 

• _ •. , Gospodinjska 6, za splošna kemič- 
'    .. '. ' .'n.a*vprašanja in farmacevtske de- 

ì £." j  .-.  .    '    lavnos-ti. ' '. 
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Dr. Evgen Kansky, univ. prof. v 
pokoju, Ljubljana, Krekov trg 7, 
za področje glikozidov, 
Mr. Ozimič Marijan, upravnik la- 
boratorija za kontrolo zdravil, 
Ljubljana, Škof ja ul. 6, za splošna 
farmacevtska vprašanja. 
Mr. Veslèy Hadžija Boža, Ljublja- 
na, Strosmayérjeva 1, za farma- 
kognoška vprašanja. 
Ing. Ozimič Metka, asistent insti- 
tuta za kontrolo zdravil in farma- 
cevtske raziskave, stan. Ljublja- 

na, Škof ja ul.6, za analitska in 
farmacevtska vprašanja. 

Panoga 121: Industrija gradbenega materiala: 
za vse območje LRS: Ing. Avanzo Stane, Gradbeni in- 

stitut LRS, za kvaliteto "materia- 
lov neorganskega izvora. 
Ing. Udovč Ernest, Gradbeni in- 
stitut LRS, za kemizem gradbe- 
nega  materiala  in  za  kvaliteto 
organskega materiala. 
Ing. Puh Maks, Gradbeni institut 
LRS, za zemeljsko mehaniko in 
fundacije. 
Ing. Turnšek Viktor, Gradbeni 
institut LRS, za konstrukcije in 
ekonomske problejne. 
Ing. Ferjan Marijan, Gradbeni in- 
stitut LRS, za konstrukcije in 
uporabo gradbenega materiala. 
Prof. ,Grimšičar Anton, Gradbeni 

, institut LRS, za petrografska in 
geološka   vprašanja   v  gradbeni 
stroki. 
Arh. Prelc Marijan, Gradbeni in- 

• ' stitut LRS, za uporabnost glin in 
za keramično stroko, 
Beran  Franc,   Gradbeni   institut 
LRS, za keramično stroko. 
Ing. Hribernik Engelbert, Grad- 
beni institut LRS, za produkcijo 
cementov. 

Paaoga 124: Tekstilna industrija: 
za vse območje LRS: Ing. Sazonov Sergej, Maribor, Uli- 

ca pregnanih 14, za oplemenilstvo 
l y. tekstilni stroki. 

Ing.   Pehani   Evgen,    Maribor, 
Kneza Koclja 19/III, za preizkuš- 

) njo tekstilnega materiala. 
Ing. Burger Gvido, Maribor, Sme- 
tanova 29, za predilstvo, 
Orešič Franc, Maribor, Medvedo- 
va 6, za tkalstvo. 

Panoga 125: Usnjarska industrija: 
Mali Anton, profesor Usnjarskega 
tehnikuma v Domžalah, 
Ing. Vizovišek Ivan,- docent Fa- 
kultete za kemijo, Ljubljana, oba 
za razna vprašanja iz usnjarske 
industrije. 

Panoga 127: Prehranbena industrija: 
za vse območje LRS: Ing. Letonja Milka, šef Živilsko 

kemičnega laboratorija, Ljubljana 
— za vsa živila. 
Ing. Golob Franc pri Centralnem 
higenskem zavodu, Ljubljana, za 
alkoholne pijače in sadne proiz- 
vode. 
Ing. Michielli Lujo pri Živilsko 
kemičnem  laboratoriju, Ljublja- 
na, Krekov trg 10, za mineralne, 

'      pitne in odpadne vode. 

Panoga 211 in 212: Poljedelstvo in delavske ekonomije: 
za vse območje LRS: Ing. Krivic Tilka, agronom, Ljub« 

, Ijana, Hacquetova 2, za poljedel- 
stvo in delavske ekonomije. 
Ing. Petkovšek Valentin, viš. 
agronom, Ljubljana, Hacquetova 
2, žE poljedelstvo in delavske 
ekonomije. 

Panoga 213: Sadjarstvo in sadovnjaki: 
za vse območje LRS: Ing. Lukman Franc, kmetijski 

svetnik pri Institutu za sadjarstvo 
v Mariboru, za drevesničarsko 
proizvodnjo. 
Ing. Ferlic Pavel, agronom pri In- 
stitutu za sadjarstvo v. Mariboru, 
za kontrolo sadja. 
Lipovec Janko, višji kmetijski 
tehnik pri Institutu za sadjarstvo, 
za predelavo sadja in sadno indu- 
strijo. 
Šauperl Dolfe, kmet. tehnik pri 
Institutu za sadjarstvo, Maribor, 
za splošno sadjarstvo. 

Panoga 214: Vinogradništvo in, vinogradi: 
za vse območje LRS: Matekovič   Stanko,   višji   kmet. 

tehnik v Institutu za vinarstvo, 
Maribor, 
Ing. Judež Mihael, agronom eno- 

*   . log  v  Institutu  za  vinarstvo   v 
Mariboru, oba za 6trokovna vpra- 
šanja iz vinarstva in vinogradni- 
štva. 

Panoga 21S: Zaščita rastlin: 
za vse območje LRS: Dr. ing. Janežič Franjo, znan. so- 

delavec na Kmetijskem znanstve- 
nem zavodu, Ljubljana, Hacque- 
tova 2. 
Ing. Šišakovič Vukadin, višji 
agronom, Ljubljana, Hacquetova 
2, % 

Panoga 216: Žinnoreja: 
za vse območje LRS: Ing. PupisNada, nižji agronom na 

Kmetijskem znanstvenem zavodu, 
Ljubljana, Hacquetova 2. 
Ing. Ločniškar Franc, nižji agro- 
nom na posestvu KZZ v Ponovi- 
Čah pri Litiji. 
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ter vpišejo novi izvoljeni čini upravnega 
odbora: 

Albin Franc, kmet, Lorbek Jožef, kmet. 
sin, Heier Alojz, kmet, Knuplež Klara, 
gospodinja, Lorbek Vili, km at. sin, vsj v 
DogoSah, in Duh Vinko, viničar. Metava. 
Lotrbek Vili je predsednik, Lorbek Jože, 
pa podipr&deednik odbora. 

Zadr V 17 1920 
Beeed&Lo: ffinogradniškia obdelovalna 

»druga, Kamnita. 
Irbwicejo se Puhal Kancijan, Dajčman 

Alojz, Domadenik Anton, Makovec Ivan, 
H&jnc Marina, Rumpf Ivan, Tovornik 
Adoli in vpiSejo novS iznroljenl člani 
upravnega odbora. 

Grmak Ivan, kmet. Rošpoh, Domadenik 
Pâvla, gospodinja, Kamnica, Jugovec An. 
ton, Stamec Franc, delavca, Rošpoh. Ma- 
relic Amton, kmet, Kamnitca. in Kramber. 
ger Franc, delenrec. Rošpoh. Kot sopodpi- 
sovalec se vpčlše Pušnik Franc, računovod- 
ja, Rošpoh. Jošt Alojz je predsednik, Gr. 
mek Ivan pa podpredsednik odbora. 
Upravnik zadruge je Dajcman Alojz 

VpiSejo ee obrati: Kovaška delavnica 
VOZ v Kanœioî št. 40 in Zadružna gosliil- 
na >Pri matriborekem otoku«, sed?ž obra- 
ta: Kamnica 62. 

Zadr II 122 1&21 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dno 26. februarja 1952. 
• 

217, 

vo 
Beeedlilo: Kmetijska xadruga. Primsko. 
t. 
Na podlagi zapisnika o občnem zboru 

• dne 28. III. 1951 ee izbrišeta Slak Jo- 
že, penca Frano In vpišeta nova izvoljena 
člana upravnega odbora: 

Klememčic Ignac, kmet,  Primskovo 6, 
in Feme Alojzij, delavec, Mulha 3. 

Okrožno sodišče v Novem metu 
dne 12. februarja 1952. 

Zadir III 150/7 1441 

• 
218. 

Besedilo: Potrošniška zadruga i omeje- 
nim jamstvom v Novem mestu. 

Na podlagi zapisnika o obenem zboru 
z dne 28. XII. 1951 je zadruga prenehala 
poslovati in prešla v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej e pristavkom >v 
likvidaciji«. 

Likvidatorji! so vsi dosedanji člani 
upravnega odbora. Za zadrugo v likvida- 
ciji bosta podpisovala po dva člana sku- 
paj. 

Okrožno sodišče r Novem •••• 
dne 14 februarja 1952. 

Zadir III 78/4 1569 
+ 

219. 

tu 
Beeedilo: Kmetijska zadruga v Dobrni- 
i. 
Na podlagi zapisnika o obenem zboru 

« dne 21. IV. 1951 se izbrišejo skrjanc 
Janez, Jairc Alojz, Srnolič Janez, Luzar 
Alojz, Slak Franc, Kalan Franc, Kožar 
Janez in vpele jo novi izvoljeni) člani 
upravnega odbora, kmetje: 

Marinčič Janez. Vrbovec 26; SuStaršič 
Anton. Gorenji vrh 7; Parkelj Franc. Do- 
brava 6; Glavar Franc, Korita 21; Glayan 
Jože, Rožempelj 1; Longar Janez, Občine 
2, in Jerič Jože, Gorenja vas 3. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 25  februarja 1952. 

Zadr III 14/7 1948 

220. 
BesedMo: Kmetijska zadruga • Podgra- 

du. 
Izbrišejo ee Murgelj Jože, Badovinac 

Drago. Badovinac Milan in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Turk Ivan. krojač. Podgora 18, Éduic 
Ivan, Mali Cerovec 5, Muhlč Jože, Jurna 
vas 25 in Kralj Franc, Pristava 15. 
kmetje. 

Okrožno sodišče r Norem mestu 
dne 26. februarja 1952 

Zadr IV 14/3 1919 

• 
221. 

Besedilo: Kmetijska zadruga » omeje- 
nim jamstvom v Kapelah. 

Na podlagi zapisnika o občnem zboru 
z dno 25. II. 1951 ee izbrišejo Radanovoč 
Franc, Zivič Jože, Pohar Anton. Psenč- 
niik Anton, Požar Andrej, Crnelč Ivan, 
Pšeničnik Jože, Zoroič Anton in poobla. 
ščenoj za sopodplsovanje Radanovič Franc, 
Pšeničnik Jože. Zorčič Anton, ter vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Sinko fetefan, upokojenec Vrhje 34; 
Radanovč Franc, Jereslavec 17; KrošeJj 
Andrej, Slogoneko 37 in Radanovič Miha, 
Slogonsko 81, kmetje; Hotko Alojzij, 
uelužbenee. Župelevec 12; Kramar Jože, 
čevljar. Kapele 54; Vidmar Drago, poslo- 
vodja. Kapele 46, in VolČanjk Andrej, 
mizar, pomočnik, Jereslavec 6. Upravi- 
čenci za podpisovanje so: Hotko Alojzij, 
Vogrinc Frano in Vidmar Drago, 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 1. mraca 1952. 

Zadr III 139/2 2103 

• 
222. 

Besedilo: Kmetijska delovna »»druga 
• o. j. r Kočevski Reki. 

Na podlagi zapfenüka o občnem zboru 
z dne 28. I. 19521 preide zadruga v likvi- 
dacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s prietavkom >v 
likvidaciji«. 

Likvidatorji zadruge so zadružnoki: 
Volf Anton, Kočevska Reka 19; Gaforič 
Stanko. Kočevska Reka 100; Češek Vik. 
toi-. Kočevska Reka 8. in Mohorič Frane, 
Kočevska Reka 8, Ici podpisujejo za za- 
drugo skupaj. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 4. marca 1952. 

Zadr II 60/2 2167 

223. 
Besedilo:  Kmetijska »«druga v Birčnl 

vasi, 
I. Na podlagi zapisnika o obenem zbo- 

ru z dne 11- •. 1951 se izbrišejo Hro- 
vat Anton, Erjavec Anton, Pečaver Anton, 
Pure Kristina, Zupančič Franc, «in. vpišejo 
novi izvoljeni članj upravnega odbora, 

Hrovatič Franc, kmet Stranske vas 8; 
Kastelic Franc, delavec. Rakovnik 15; 
Hrovatič Alojzija, delavka, Lakovmoce 4; 
Jenlč Anton, delavec. Stranska vas 32 in 
Smrekar Ludvik, delavec. Buirčna vas 48. 

II. Na podlagi zapisnika o občnem zbo. 
ru z dne 3. II. 1952 se obrišejo 

Hrovatič Franc, Kastelic Franc, Hrova- 
• Alojzija, Jenfič Anton, Smrekar Lud- 
vik in vpašejo novf izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Hrovatič Janez, uslužbenec, Stranska 
vas 46; Pečaver Štefan, uelužbenee. Blr- 

čna vas 29; Bohte Alojzij. Vel Lakovntf- 
ce 12; Zupančič Franc, Burfna vas 18 in 
Prime Janez, Vel   Podluben  15, kmetje. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 3. marca 1952. 

Zadr III 1134 2168 

Izbrisi 
224. 

Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 
druga z o. j. Murska Sobota. 

Zaradi prenehanja poslovanja. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 26. novembra 1951. 
Zadr  • 126 11388 

• 
225. 

Besedilo: Kmetijske zadruge s o. j.: 
Bokreči, Zadr III 128; Ivanci, Zadr III 
130; Ropoša, Zadr1 III 120; Bakovci. Zadr 
III68; Sulinci, Zadr III53; Noršimei, Zadr 
III 42; Ižakovcj, Zadr III 50; Martinje, 
ZadT III97; Polana, Zadr III94;Korovci. 
Zadruga III 111; Satahovci, Zadr III113; 
Motovilci, Zadr III 61; Večeslavci, Zadr 
56; Skakavci, Zadr III 72; Bratonci. Zadr 
III 47; Andrejei, Zadr III 127; Fikšinci, 
Zadr III 82; Kovačeve!, Zadr III 93; 
Stanjevci, Zadr III 41; Kupšinci, Zadr 
IIT 90; Cikečka vas, Zadr III 132; Matja. 
ševci, Zadr III 83 in Boreča. Zadr III 
100. 

Zarad/I prenehanja poslovanja (na 
predlog Okrajne zveze kmetijskih zadrug 
M. Sobota z dne 22. I. 1952, št. 90/52 
:n s privoljenjem izvršilnega odbora 0L0 
M. Sobota z dne 22. I. 1952, St. 686'52). 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 14. februarja 1952. 

Zadr III 128 1670 

Trgovinski register 
Vpisi 

226. 
Beeedilo: Butkovič Alojz, trgovina • 

sadjem, zelenjavo in poljskimi pridelki. 
Imetnik: Butkovič Alojz, trgovec, Ljubi, 

ljama, êelenburgova 6. 
Obratuj predmet: Prodaja sadja, žele. 

nja<ve in poljskih pridelkov na drobno. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 29. marca 1952. 
Zt 3/52 - Rg A VIII 203/1    3279 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi, k] o pogrešanih kaj redo, se pozi- 
valo» na] o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem al) skrbnikom. Po preteka 
rokov bodo sodišča odločila  o predlogih 

I R 2/52-3 2939 
Felsö Jožef, roj. 12. VIII. 1912 srn 

FelsÖ Elizabete, Radmožanci. KLO Gente- 
rovci, je bil od Rusov 10. IV. 1945 nežna, 
no kann odpeljan in ee od tedaj pogreša. 
Predlagateljica je Felsö Helena, Centibj 
214, p. Dol. Lendava, skrbnik Zerdn fete- 
fan, kmet v Centibi. Prlglasitvem rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi 
dne 22. marca 1952. 
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IR 23/52-3 2769 
Hering Darko, roj. 4. X. 1917. sin 

Franca in Marije rojene Dolraar, trgovski 
pomočnik v Mali Hrovači, Ribnica na Dol., 
je kot borec NOV padel v boju pri Trav. 
ni gori septembra 1942. Predlagateljica je 
Herinc Marija, Breg 18, Kočevje, skrbnik 
Brežic Jože, uslužbenec pri tem sodišču. 
Priiglaeitveni rok: tri mesece od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče • Kočevju 
dne 11. marca 1952. 

I R 364/51 2608 
Bučar Jože. roj. 31. XII. 1901, sin Fran- 

ca in Katarine rojene Potokar, mlinar, 
Reka-Gozd 26. je bil zaprt v Begunjah, 
odpeljan v Nemčijo in se odtlej pogreša. 
Predlagatelj je Bučar Miha, kmet, Volav- 
lje 5. Priglasitveni rok: dva meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče Ljubljana okolica 
dne 10. marca 1952. 

I R 126/51—3 260Ö 
Rakula Jožef, roj. 3. III. 1921. sin Ga- 

brijela in Katarine rojene Zelenjak, kmet 
na Zvabu 1, se kot prisilni mobiliziranec 
v nemško vojsko od marca 1945 iz okolice 
Berlina pogreša^ Predlagateljica je Bru- 
men Ana, pos. hči, Ključarovci 5 skrbnik 
Zunič Ignac, uslužbenec pri tem sodišču. 
Priglasitveni rok: dva meseca cd te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 10. marca 1952. 

I R 321/51-7 2947 
Turjak Dominik, roi 2 VIII. 1916, in 
Turjak Milan roj 16. II. 1919, oba ti. 

nova Lovrenca in Marije roiene Keven, 
nazadnje « Kačah, se Pogrešata kot bor- 
ca NOV. in sicer Dominik od 50. XII. 
1943, Milao p* od 21 X 1943. Predlaga, 
teljica je Turjak Pavla, Rače 28 pri Ma- 
riboru, ekrbni'k Krepfl Franc. Rače 82. 
Priglasitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 22. marca 1952. 

I R 6/52—4 2835 
Tul Ivan roj. 30. X. 1919, sin Janeza in 

Katarine, -železolivar v Loki 50, p. Črno- 
melj,' je- bil kot borec NOV v letu 1945 
ujet od Nemcev, odpeljan v mariborske 
zapore: od tu pa 29. III. 1945 neznano 
kam in «e.od tedaj pogreša. Predlagate- 
ljica je Tul Ida. Loka 60, p. Črnomelj, 
skrbnica Veselic Stanka, admin. manipu- 
lant, pri tem - sodišču. • Priglasitveni rok: 
dva  meseca  in te objave. 

Okrajno sodišče v Metliki 
dne 18. marca 1952. 

I R 275/52—6 3149 
Škaper Siefan, roj. 20. III. 1900, Čepin- 

ci 60. sin Franca in Rože rojene Čuk. je 
I  1925 odšel v Argentino, kjer je pomla- 
di 1935 zbolel in 5. X. 1935 v bolnici v 
Avellanedi umrl. Predlagateljica je žena 
S'kaper. Manja,. Čepinci 60, skrbnifc Kor- 
P}5 Peter, čepinci 8, p. Petrovri. Priglasi- 
tveni rok: tri mesece od te objave.   . 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 27. marca 1952. 

I R 78/52—6    , 3056 
Fink Ferdinand, roj. 26 V. 1922, sin 

Alojza in Marije rojene Henigman. Pod. 
tura 47. Novo mesto, je kot interniranec 
umrl v Gonareu 18. XI. 1942. Predlagate- 
ljica je mati Fink Marija, Pod turn 47. Pri. 
glasitveni rok: dva. meseca od te ob. 
Ja.ve. .:.'.,-,•    ..    . 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 10. marca 1952. 

I R 09/51-7 3057 
Stezinar Karel, roj. 9. IX. 1910. sin 

Leopolda in Marsje rojene Malenšek, 
Orešje 4, Novo mesto, kmet, je bil 1. 1942 
odpeljan v internacijo. Ob razpadu Italije 
so je vračal domov, v gozdu pri Zavihu, 
občina Borovnica, so ga ranjenega zajeli 
Nemci in 6e od tedaj pogreša. Predlaga, 
teljica je žena Stezinar Karolina, Orešje 
4, KLO Šmarjeta. Pr.glasitveni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 11. marca 1952. 

I R 79/52—4 3955 
Rukse Franc, roj. 11 IX 1908, sin Jožeta 

in Marije rojene Brulc, Hrušica 24, Sto- 
piče pri Novem mestu, je bil septembra 
1942 aretiran in odpeljanv v Št. JoSt in 
se ori tedaj pogreša. Predlagateljica ie že. 
na Rukše Neža. Hrušica 24, >priglasitverui 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Novem mostu 
dne 13  marca 1952 

I R 516/51-9 ' 2724 
Kitak Jakob, roj. 7. VII. 1947. Stojno 

eelo, je bil aprila 1945 ob prihodu Rdeče 
armade v Badrtu pri Dunaju ranjen; pre- 
peljan v (bolnico Semering, kjer je ver- 
jetno za posledicami ran umrl. Predlaga, 
telj je Kitak Janez, Stojno selo. p. Roga- 
tec, skrbnik Poki Jožef, uslužbenec pri 
Um sodišču. Priglasitveni rok: dva mese. 
ca od te objave. 

Okrajno sodišče  v Slovenski Bistrici 
dne 8. marca 1952 

I  R 624 /51 2768 
Kamenik Stanislav, roj. 23. XI. 1924. 

Skomer 61. se kot borec NOV od oktobra 
1944 leta pogreša.. Skrbnik je MâtjaS'ë 
Franc, uslužbenec pri tem sodišču. .Pri. 
glasitvenl rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sođ'šče v Slovenski Bistrici 
dne 24. marca 1952. 

I R 536/51 3105 
Šket Janez, roj 21. XI. 1910, Lipoglav 

33. je odšel 19. VI. 1944 k borcem NOV 
in se fe bojev na Pesku. Pohorje, od no. 
vembra 1944 pogreša. Predlagateljica je 
Leskovar Neža, gospodinja, Lipoglav. 
6krbnik Pukl Jožef, uslužbenec pri tem 
sodišču. Priglasitveni rok: tu; mesece od 
te objave. 

Okrajno sodišče  v Slovenski Bistrici 
dne 25. marca 1952. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo v tožbah tasto* 
pali tožence, katerih bivališče nj znano, 
na njihovo nevarnost in strešice, dokler 
se sami ne zglasijo ali ne imenujejo Po- 

oblaščence 
Tožbi za razvezo zakona: 
G 62/52-3 3103 
Miklavčič Jernej, posestnik.. Zagon 1.0, 

proti Miiklavčič Mariji roj. Petrič. gospodi- 
nji; sedaj neznanega bivališča. Razprava 
bo 23. V. 1952 ob 8. uri pri iem sodišču, 
soba št. 5. Skrbnik je Zlgman Ivan. ce. 
star. Zagon 28. 

Okrajno sodišče v  Postojni 
dne 25. marca 1952. 

G 12/52 2773 
Mori Matija rojena Korait, kmečka de. 

lavka, Ojstrica 8, p. Dravograd, proli Mo- 
ri Janezu, šoferju iz GuStanja. sedaj ne- 
znanega bivališča nekje v Avstriji. Skrb. 
nik je Sincajh Ferdo, uslužbenec pri tem 
sodišču.- Razprava bo 20. maja 1952 Qfe 
9. -»i*, pri -tem sodiaču; • ' : 

Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
dne 28, februarja 1952. 

Oklic dedičem 
naj v danem roku priglasijo sodišču tvo- 
je dedne pravice ali imenujejo poobla- 
ščenca, ker jib bo sicer pri zapuščinski 
razprav] zastopal skrbnik, nesprejeti 
deleži pa bodo izročeni državj oziroma 
jih bo za dediče, ki so mani, a neznanega 

bivališča,  branil skrbstveni  organ 
I R 297/51 5154 

Ksela Zora. roj. 16. V 1920, hči Vinka 
in Jožefe rojene Jernej, bolničarka v Ru. 
šah 187, je umrla v taborišču Ausohwitzu 
2. I. 1944. Predlagateljica je Ksela Jože- 
fa, Ruše 187. ekrbnik Hajnrih Marija, Ru. 
še 125 Priglasitveni rok: tri mesece od te 
objave.' 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 22. maja 1951. 

Razne objave 
Št   99/4.XI.52 3061 

Objava 
Direkcija za železnice Ljubljana ob- 

vešfa državne zavode in urade, da je po 
obvestilu Glavne direkcije jugoslovanskih 
železnic št. 5520/52 z dne 19. t. m. pred. 
sednjk Sveta za promet in zveze zvezne 
vlade pod št. 380/52 z dne 26. II. 1952- 
odločil, da se navodila o dajanju voznih 
ugodnosti delavcem in uslužbencem za 
vožnjo v železniškem, rečnem in pomor- 
skem prometu dopolnijo še tako, da imajo 
pravico do vozne ugodnosti s 50 % po?«, 
sta tudi književniki, lijiovni umetniki, 
skladatelji in reproduktivni umetniki, ka. 
kor tudi njihovi ožji družinski člani, «r 
pogojem, da so člani združenj in kot talci 
priznani. 

Legitimacije P-30. in P-31 naročajo na 
običajen način njihova združenja. 

Direkcija za železnice, Ljubljana 
dne 27. marca 1952. 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
iaj T danem roku priglasijo terjatve ozi. 
*oma poravnaj-« svoje obveznosti do pod» 
ietij v likvidaciji, sicer  s« bodo dolenrl 

sodno izterjali < 

Št. 1336 37*4 
Po sklepu upravnega odbora Papiniice 

Vevče z dne 25. III. 1952 je Ekonomija 
Papirnice Vevče 1. IV 1952 prešla v 
likvidacijo. Priglasitveni ro&: 30 dni po 
tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
p r e k I i c a j e j o 

Aleš Pojdi, Ljubljana, Šibeniška 12i 
osebno izkaznico, ser. št. 0113750. reg. Št. 
91440/51 izdano v Ljubljani. 3880 

Aupič Mirko, Jesenice, prometno knjižl- 
vo motornega kolesa ï>Zundapp« 750 ccm'. 
štev. 4751,. izdano 30. IX. 1947.        3701 

Baranja Ernest, Ljubljana. Rožna- doli, 
na, Cesta XV. delovno knjižico št. 8943t 
izdano- 13 IV. 1949. 3830 

Birsa - Karel, Ljuhljana, osebno izkazni- 
co, reg. št. 76737/51, ser. št. F.0099O47, 
izdano v Ljubljani. 3873 

Brezovar- Jani;«,' vas ßrezje etev. 2,. 
oseono izkaznico, ser. štev: F;0122888; 
reg. štev. 585 izdano od PNU Ljubljana, 
okolica. 4008 
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Bukovnik Peter, Kranj osebno. Izkazni- 
co, reg. št. 0198183, ser št. 8953, delovno 
knjižico št. 1393049 in knjižico za kolo, 
st. okvira '84496. evidenčna tablica 4254 

3717 
Burgar Angela, Mengetì, osebno iz- 

kaznico, eer. štev. 0150421. reg. štev, 4111, 
izdano pri OLO Kamnik.okolica. 3979 

Cvetko Jakob, Senese! pri Veliki Nede- 
ljo, delavsko knjižico izdano Za firmo 
>Zorčič« v Ptuju 1947. 3910 

Ce-bular Marija, Dobravca -r. osebno : - 
kaznico. reg. st. 472. ser. št. 0504782. iz- 
dano v'Trebnjem. 3755 

Cepon Fanfi, Ljubljana. Cesta v Rožno 
dolino, Cesta II št 20, osebno izkaznico, 
ser. štev. F-0099266, reg. štev. 76956/51, 
izdano v  Ljubljani. 3974 

Crček Karol, Krištanci 35 pri Ljutome- 
ru, osebno izkaznico, eer. štev. F.0232805. 
reg. štev. 849Ó. 3250 

Culum Vojin S. R. kapetan, v. p. 3112, 
Ljubljana. Polje, brezplačno "oblačilno 
knjiž;co, veljavno za leto 1950/51 

3793 
Čiirič Milan, Mar'bor. Mei jeka 93, oseb- 

no izkaznico, reg. št. 45040 ser. 0047226. 
izdano v Mariboru'15. III. 1951.        3910 

Derganc Angelca, Ljubljana Zibertova 
27,. delovno knjižico, izdano na Jese. 
nicah. 3929 

DoberSak Alojzija, Maribor. Vinarska 
25, osebno izkaznico, reg. št. 6348, ser. 
žt. 0016159, izdano v Mariboru 27. XII. 
1950. 3706 

Dovgan Andrej, Sembije 7, p. Knežak. 
osebno izkaznico, reg. št. 5183, ser. št. 
0352498. 3932 

Drmaž Anica, Ljubljana. Večna pot 25, 
knjižico za kolo. 3832 

Fabriä (Gentllini) Lidija, Ljubljana, 
Vidovdaasika &, osebno izkaznico ser. 
Štev. 0008778, reg. št. 135. izdano v Ro. 
vinju. 3975 

Fideršek Štefka, Maribor, Betnavska 26, 
delovno knjižico, izdano za Tovarno vol- 
nenih in vigogna izdelkov v Mariboru. 

3705 
Fužir Franc, Prevalje 17 .osebno Iz- 

kaznico, izdano v Slovenjem Gradcu. 
.3385 

Glavni odbor AFŽ LRS. Ljubljana, evi. 
denčno tablico osebnega avtomobila znam- 
ke >Horch« štev. S-341. 4002 

•Gole Alojz, Trebnje, maturitetno spri- 
čevalo strojne delovodske šole, izdano 
1949/50 v Ljubljani. 3758 

Golenko Julijana, RäzkHZje pri Ljuto- 
meru, roj 7. II. 1923, osenbo izkaznico, 
»er.  št. 0240134. 3352 

Golob Ignac, Sp. Kanomlja 4>, p. Idrija, 
osebno izkaznico reg. št. 3650. ser. št. 
0534160. " 3863 

(ioHe Ludvik, krojač, Dolenja^vas jjri 
Ribnici, osebno izkaznico, ser. st. 5795, 
izdano od OLO Ribnica. 3981 

Gostič Franc, Ljubljana, Tržaška 69, 
evidenčno-tablico motornega kolesa znam- 
ko >Maico« štev. 03587. 4003 

Gozdarsko avtopodjetje Kočevje, pošlo, 
valnica Kočevje, lablico tovornega 
avtomobila št. 3126. 3590 

Gutnik Viljem, Ljubljana, Studenec 28, 
knjižico o predvojaâki vzgoj». izdano leta 
1951 T Ljubljani. .  S761 

Habi?. Pavla, Maribor-Podbrežje, Črno. 
gorska 17. osebno izkaznico reg. št. 12215. 
serija 11997, izdano v Mariboru 1951. 

3915 
Heher Herman, Maribor.Košaki 27, 

osebno izkaznico, reg. ât. 31040, serija 
0033183.  izdano  v Mariboru 1.  1951 

3712 
Janež   Štefka,   Ljubljana,   Rim9ka   10, 

oficirsko  izkaznico JLA. št. 8267, serije 
H,  izdano od  v. p. št. 7250/16, Zagreb. 

3S67 
Jod! Franc, Sv. Lovrenc na Pohorju, 

osebno izkaznico, reg. št. 35218, ser. št. 
0571420,  izdano  v  Mariboru 1. 1951 

3707 
Juretič   Rudolf.  Ljubljana,   brezplačno 

oblač.Ino knjižico, izdano od v. p št. 3488 
3763 

Juvan Jože, Ljubljana, Vidovdanska 9 
osebno izkaznico, ser. št. F-0731510, reg. 
štev. 18200, izdano od KLO, Loke pri Za. 
gorju. 3930 

Kac Franc, Maribor, Studenci, Šarhova 
32, osebno izkaznico, reg. št. 38530, eer. 
št   0042942   izdano v  Mariboru. 1.  1951. 

3709 
Kaučič Marija, Ihova 34, Benedikt, oseb- 

no izkaznico za obmejni pos, izdano v 
Radgoni, reg. št  17899. 3700 

Kenda Franc, Idrija, osebno izkaznico, 
reg. àt. 11S62. ser. št. 0541172. 3797 

Klopčič Marija. Ljubljana, Celovška 96, 
osebno izkaznico, reg št. 58816/51. izdano 
v Ljubljani. 3926 

Kmetijsko obdelovalna zadruga Polhov 
Gradec Ljubljana-okolica, uradno okroglo 
štarrCTljko. 4009 

Kneževič Rafko, kapetan, Ljubljana, 
Polje, v. p. 3112. brezplačno oblačilno 
knjižico,  veljavno   za  leto  1950/51. 

3876 
Kokelj Rihard. Maribor-Tozno, Tovarna 

»TAM« baraka 26, osebno izkaznico reg. 
št. 7600, ser. F-0720910. izdano v Mari, 
boru 1951. 3906 

Kos Janez, Jesenice, obmejno osebno iz- 
kaznico, reg. št. 7927, se.r. št. G.0352637, 
izdano na Jesenicah. 3720 

Kos Miroslava, Jesenice, obmejno oseb. 
no izkaznico, reg št. 4108, ser. številka 
G-0348818, izdano na Jesenicah.        3718 

Kosi Kristina, Maribor, Rajčeva 10, 
osebno izkaznico reg. št 14023, serija 
0020697. izdano v Mariboru 1951.      3908 

Kozina Ivan, Ljubljana, Viška IG, knji. 
žico o predvojaški vzgoji, izdano 1. 1949. 

3674 
Kozjek Katarina, Setnica 18, osebno 

izkaznico, eer. št. F-0135546, reg. št. 15804, 
izdano  od   OLO  Ljubljana. okolica. 

3884 

Kožuh Ana, Ljubljana, Bojeačeva 3 
osebno izkaznico, reg. štev. 52176/51, ser. 
štev. F-0074486. sindikalno knjižico in ob- 
javo za enkratno vožnjo po železnici s 
popustom, izdano v Ljubljani. 3976 

Kralj Janko, Zerovinci, p. Ivanjkovci, 
osebno izkaznico, reg. št. 5743. ser. št. 
F-0230053, izdano v Ljutomeru.        3748 

Krebs Anton, Maribar-Studenci. Jecova 
51, osebno izkaznico reg. št. 27684, 6er. 
0034386. izdano v Mariboru 1951.     3920 

Krepek  Vlado, Maribor.PobreŽje,  Uli- 
ca XIV   divizije 39, delovno knjiž»co št. 

I 2774927,' izdano v Mariboru 1950.      3907 

Kristan Zora. Radovljica,. Prešernova 7, 
osebno izkaznico ser. žt. 0820153, reg št. 
9450, izdano od OLO Radovljica.        '•• 

Kunstek Antonija, Lokanja vas 17, 
Slov. Bistrica, osebno izkaznico reg. *t. 
30409., ser. št. 793259, izdano od KLO 
Crešnjevec. 3750 

Kuzmič Rudolf, Ljubljana, Večna pot 25, 
sindikalno   knjižico  in  knjižico  za   kolo. 

3.831' 
Leber Daniel, osebno izkaznico, reg. 

St 47028/51. ser. št. F-0069338. šofersko 
knjižico I. razreda s tremi taloni št. 570, 
in vojaško knjižico 3795 

Lešnik Štefan, Vojna pošta 7309, L jul». 
ljana-Polje. šofersko knjižico •. razreda 
z tremi taloni pod štev. 316. 3923 

Lovšin Francka. Rače pri Mariboru,: 

osebno izkaznico, reg. št 6256. ser. št. 
0552506. * 3155 

Lozej Jožefa, Maribor-Tezno. Led ua 
138. osebno izkaznico reg. £1 17901. ser. 
št. 0023818. izdano v Mariboru. ?708 

Majer'f Alojz, Sela 12, p Straža, useb. 
no izkaznico, ser. št. 0325947. 3765 

Majori? Štefanija, Sela 12, p. Straža,- 
osebno  izkaznico, ••-•. št. 0325646. 

3764 
Majster Marija, Sp. Beč pri Selnici, 

osebno izkaznico reg. št. 36589. serij3 
0197909, izdano v Selnici 1951.   •        3917 

Manda Leopoldina, Ljubljana, Gasilska 
6. osebno izkaznico, reg. št. 72150/51, eer' 
št. F-0094460, izdano v Ljubljani.     3833 

Marine Vili, Ljubljana, Trnovski pri- 
stan H, delovno knjižico, izdano v Trbov- 
ljah. 4022 

Matjašič Anton, Ljubljana, ZaloSka 117. 
evidenčno tablico motornega kolesa znàm'- 
ke >Puch< štev. S.06173. 3923 

Matjaž Lazar, kapetan, Ljubljana.Polje, 
brezplačno  oblačilno   knjižico   *l.   23622. 

3834 
Mevaîfé Božo, poročni!:, v. p. Št 3112,- 

Ljubljana, Polje, brezplačno oblačilno 
knjižico za leto 1950/51. 3756 

Mepram, Ljubljana, vozniško knjižico, 
št 18266 tovornega avtomobila znamke 
>Ford S-733t. 37gi 

Micič Milan, Ljubljana, Velik* čolnar. 
sita ätev. 10. osebno izkaznico reg, števj 
80346/51. ser. št. F.OJ02656 izdano v 
Ljubljani. ' 3977 

MlkuS Valentin. Rudnik 52, osebno iz- 
kaznico ätev. 64661-51 in potrdilo od ko. 
'esa. 4005 

Mlač Ivan, Maribor-Studenci, Obrežna 
40. delovno knjižico št. 1839171, izdano v 
Ljubljani 1950. 3918 

Mlinaric Anica, Ljubljana, Cesta na Br. 
do, osebno izkaznico, reg. št 88124/5 ser. 
št. F.0110434, in delovno' knjižico iz. 
dano v Ljubljani. 3932 

Mohar Marija, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 67983/51. ser. it. 0090293, 
izdano v Ljubljani. 3790 

Mfšnik Ivan, Ilirska Bistrica, delovno 
knjižico št 2805446, izdano od OLO Ilir. 
ska Bistrica. 4021 

Nekrep Franc, roj. 23. III. 1904, Zg. 
Porčič 73, p. Sv, Lenard v Slov. goricah, 
osebno izkaznico ter šofersko knjižico. 

3749 
Novak Alojzij, Jesenca 58 pri Racah, 

osebno izkaznico, reg. àt. 8048, ser. àt. 
0579Š33, izdano v Framu 1. 1951.        3711 

Obrč Martin. Gmajna št. 12. pri Kr- 
škem, delovno knjižico st. 2415345/268/49, 
izdano aa Jewmicai. 3ÖS& 
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Obrtna zbornica, Ljubljana, •••••••••. 
ga, prometno knjižico in evidenčno tab- 
lico osebnega automobila znamke »Opel 
Super< štev. S-1428. 4023 

»Odpade, centrala Ljubljana, promet, 
no knjižico št. 2041 tovornega avtomo- 
bila   »Fiat   626«.  št    tablice  S.1082. 

8723 
Ogrizek Alojzij, Maribor, Delavska 6, 

osebno izkaznico reg št 43163 serija 
0040981. izdamo v Mariboru 1951.      3911 

Okrajni komite KPS Kamnik, eviden- 
čno tablico osebnega avtomobila znamke 
DKW. štev. S- 2150. 4006 

0L0 Kranj, evidenčno tablico motor- 
nega kolesa »NSU«, št. S-01776.       3716 

Orešnlk Rudolf, Ruša 236 pri Mariboru, 
prometno knjižico za kolo znamke »Ju- 
nior« št S-17/5220, izdano v Mariboru 
L 1947. 8714 

Osolnik Ladislav, Muhaber 5, osebno iz- 
kaznico, ser. štev. 0326553. 3936 

Pacek Jože, Brežice, osebno izkaznico 
reg. št. 382 in eer. St. 0365692, izdano 
v Brežicah. 3635 

Padovnik Apolonija, Ljubljana. Križev- 
niška 2, osebno iekaznico, reg. št. 31502/51, 
ser. št. 0053812, izdano v Ljubljani 

8869 
Pavlin Jožefa, Ratež 6. KLO Brusnica, 

osebno izkaznico, eer. St. 0323893.      3934 
Perov'č Dušan, kapetan, v. p. 3112. 

Ljubljana. Polje, knjižico za kurivo št. 
87700, ve.Ja«io za lets !P52. Ï~M 

Perper Jožefa, Ljubljana, Židovska 5, 
osebno izkaznico, reg. št. 373, ser. št. 
it. 64948, izdano v Ljubljani. 3870 

Perš Jože, Maribor-Tezno, Miklavška 14, 
osebno izkaznico reg. št 50517 .eerija 
0051047. izdano v Mariboru 1951.      3921 

Peterca Angela, Zadvor KLO, Dobrava, 
osebno izkaznico, reg št. 373, eer št. 
F.0122676, izdano od OLG Ljubljana, oko- 
lica. 8881 

Podmiljšek Franc, Domžale, Ljubljan- 
ska 52, osebno izkaznico št 22966, izdano 
v Kamniku. 8837 

Pogačic Vili, Ljubljana, Zelena pol, 
knjižico o predvojaški vzgoji izdano le. 
ta 1949. " 3871 

Polak Marjeta, Gederovci, osebno iz- 
kaznico reg. št. 19761 6er. et. G-0101471 
izdano v Murekl Soboti. 3994 

Puher Ivan, Maribor.Brezje 7, delov. 
Bo knjižico, izdano za podjetje NADET 
v Mariboru 1. 1951. 3710 

Purlc AM, Ljubljana, Ömartinska 21, 
potrdilo o zaposlitvi. 3866 

Razinger Valentin, Kupljenok 6 p. Boh 
Bela, osebno izkaznico reg. št. 20674, ser. 
št. 0811584. izdano od OLO Radovljica. 

8432 
Rems Ciril, Kamnik. Zale 11, delovno 

knjižico, izdano 1. 1945. 3882 
Remskar Marija, Okolja Loka, Trata, 

blok 24. osebno iskaznico, feg. št. SÖ497. 
ser. št. 0204607, izdano pri OLO Kranj, 
okolica. 3715 

Rezakovië Enver, kapetan Ljubljana, 
Polje, brezplačno oblačilno knjižico, iz- 
dano od v. p. 3112. 3721 

Ribič Pavla, Maribor, Voänjakova 20, 
osebno izkaznico reg št. 82712, serija 
0024642, izdano v Mariboru 1951.      3914 

•••• Karolina, Maribor. Pipuševa 17, 
prekliouje osebno izkaznico reg. št. 44, 
serija R-057254. izdano v Dolnji Lendavi 
1951. 3904 

Rodvajn Ivan, Maribor, Pobrežka 38, 
baraka 8, osebno izkaznico, reg. št. 4542, 
eer. št. 0591972. izdano v  Celju 1. 1950. 

3704 
Saksida roj. Franc'skin Ana, Tolmin, 

Cankarjeva ul. št. 3, osebno izkaznico 
izdano od OLO Nova Gorica, št. ser. G- 
309739, reg. št. 6183. 3586 

Samardžija Marico, major, Ljubljana, 
Polje, VP 3112, brezplačno oblačilno knji- 
žico, veljavno za leto 1950/51. 3675 

Samuda Milica, Maribor. Cankarjeva 13. 
osebno izkaznico, reg. št. 6772, ser. št 
0016583, izdano v  Mariboru  1   1950. 

3713 
Setnlkar Alojz, Babna gora 19. osebno 

izkaznico, ser. štev. F.0127060, reg. štev. 
22750, izdano pri OLO, Ljubljana okolica. 

4007 
Si ban Anica, Ljubljana, Karlovška 22, 

delovno knjižico, izdano 1. 1947 v Ljub. 
Ijani. 3872 

Sirnik Magdalen», Zgornji Kašelj 66, 
osebno izkaznico, «er F.0035385, reg. št. 
13075, izdano v Ljubljani. 3980 

Skrbič Mirko, Maribor. Kneza Koclja 
18. šofersko knjižico št. 3007 I. razreda iz. 
dano v Mariboru 1949. 3919 

Soršak Ferdinand, Maribor, Cankarjeva 
18. osebno izkaznico, reg. št 21608, ser. 
št. G-0019026, izdano v Mariboru 1. 1950. 

3702 
Stibrič Rozalija. Ljubljana, osebno iz. 

kazni co, reg. št 57025/51, ser. št. F- 
079335,   izdano   v   Ljubljani. 3762 

Stojadinovtë Sreten, rojen 1920, Sima, 
novci, zdaj v Ljubljani vojaško knjižico 
št. 7211, serije B, izdano od VP št. 9685. 

3835 
Slupar Dušan, Ljubljana-Polje V. P. 

3112, brezplačno oblačilno knjižico, ve- 
ljavno za leto 1950-51. 4004 

Stritar ing. Albin, Ljubljana, preklic 
o izgubljeni vojaški knjižici ser. št. PU- 
0001. štev. 3407, izdani od vojaškega od. 
seka Ljubljana, objavljen v Urad. listu 
LRS, št. 4/1952, ker se je našla.        3722 

Supan Marija, Ljubljana, Prisojna 3, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0024475, reg. 
št. 2165/50, izdano v Ljubljani. 3879 

Santelj M. Ivan, roj. 1932. knjižico o 
predvojaški vzgoji, izdano leta 1949. 

3792 
Serifoviï DjuHja, Ljubljana, Rimska 17, 

osebno izkaznico ser. F.0105488, reg št. 
83178/51 izdano v Ljubljani. 3978 

Šircelj Alojz, Ljubljana, osebno izkaz, 
nico, reg. štev. 96043/51 serijska številka 
F-0118353, izdano v Ljubljani. 3031 

Skabar roj. Stanti« Franziska, v Tem- 
nici St. 24, osetmo izkaznico ser. Št. 
0330464,  reg št   13357. 3827 

Straus Alojz, Hrastnik 175, roj. 23. VI. 
1902, osebno izkaznico, ser. št. F-0741623, 
reg. et. 28313, izdano 1  1950 v Trbovljah. 

3557 
Susmelj  Ljudmila, Tolmin,  osebno iz. 

kaznieo Št. 03946C6. 3555 
Sušteršič Alojz, Hruševac 8, p. Straža, 

l osebno izkaznico, ser. št. 0324479       3766 

Teršavec Pavla» Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0031189, reg. št. 8870/50, 
izdano v Ljubljani. 3877 

Toplak Franc, Biš št. 10, KLO Trnovska 
vas pri Ptuju, osebno izkaznico reg. št. 
11238, ser. št. 0253551. izdano od OLO 
Ptuj. 8968 

Uprava nepremičnin MLO Ljubljana, 
Kotnikova ulica 16, izgubljeno štampiljko 
kvadratne oblike z napisom: »Uprava 
zgradb MLO Ljubljana Hišno upravitelj- 
stvo št. 0>. 4001 

Vavpič Ivanka, Ljubljana, Tržaška 88, 
delovno knjižico, izdano od »Predilnice« 
Skofja Loka. 3868 

Velepec Franc, Nadgorica 8, osebno 
izkaznico, ser. št F-0170298, reg. St. 
11994, izdano pn OLO Ljubljana, oko. 
lica. 8757 

Velkavrh Slavko, Stranska vas 11. p. 
Dobrava, knjižico o predvojašfei vzgoji in 
knjižico za kolo. 3836 

Vesel Franjo, Ljubljana, Miklošičeva 
17. osebno izkaznico reg. št. 98222/51, 
ser. št. F.0120532, izdano v Ljubljani. 

3927 
VUhar Ivan, Veliki Otok 13, Postojna, 

osebno izkaznico, rog. št. 17955, ser. št. 
F-0628265. izdano 1. 1951. 3633 

Vind'š Marija, Maribor. Heroja Zidan- 
ška 5. osebno izkaznico, reg št. 36522, 
serija 0032034, izdano v Mariboru 1951. 

3913 
Vodoplvec Jožica, Preserje 78, obmej- 

no osebno izkaznico, eer. št. 0308483, reg 
št. 24616, izdano v Solkanu. 3719 

Volčanšek Rozalija, Stara vas 65, p. 
Videm ob Savi, osebno izkaznico, »er. 
št. 0397939, izdano v Krškem. 8502 

Vrbnik Pavla, Kamnik, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 26907, eer št. 0472817, iz- 
dano v Kamniku. 8883 

Vršič Ivan, Maribor, Slovenska 36, oseb- 
no Izkaznico, reg. št. 9383, ser. it. 
0010593. izdano v Mariboru 18. XII. I960. 

3703 
Zajo Karel, Dol. Laze 12, delovno knji- 

žico. 8935 
Završnik Marija, TAM, taboriače I, St. 

152, Tezno. Maribor, osebno izkaznico, 
reg. št. 32634, ser. št. 0024564, izdamo 
v Mariboru. 8363 

Zidanšek Jure, Maribor, Heroja Staneta 
12. osbeno Izkaznico reg. št. 2667, eerija 
0015179 izdano v Maribora 1961 .     8905 

Äagar Janez, Ljubljana, Križna 19. 
knjižico, o predvojaški vzgoji. Izdano v 
Ljubljani. 8878 

Žnidar Milan, Maribor, Vojaèniìka 5, 
delovno knjižico izdano za »Navod< v 
Mariboru 1947. 3912 

Žntdaršič Elizabeta, Maribor-Studeacl, 
Ulica Heroja Šercerja 47. osebno iTk&z. 
nico reg. žt. 24694. serija 0085112, izdano 
v Mariboru 1951. 8909 

Žniđaršić Stane, rojen 5, XI. 1926, Go- 
renjski vrh 16. Ptuj, etan/ujoc* v Ljubljani, 
Ob Ljubljanici 49, vojaško knjižico, le- 
dano od vojaškega odseka v LJubljani. 

8796 
Žunko Ivan, Mariibor, Studenci, Obrežna 

Slomškova 9, osebno izkaznico reg. ït. 
37727. serija 0037439, izdano v Marlboro 
1951 in režijsko karto za znižano vožnjo. 

8922 

Izdaja > Uredni liât LBSc Direkt« la odgovorni uredniki dr. Raetko ••••••, tiska tiskarna »Toneta Tomšiče« t Ljubljani 
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Panoga 217: Zaščita živine: 
za vse območje LRS: Gunde Alojzij, višji veterinar, 

Dr. Pavsic Marijan, veterinarski 
svetnik, 
Gregorovič Vlado, vsi na Veteri- 
narskem znanstvenem zavodu v 
Ljubljani, Cesta v Mestni log 47. 

LJubljana, dne 1. aprila 1952. 

Predsednik 
Državne arbitraže pri vladi LRS: 

Stante Jernej 1. r. 

Organi  državne uprave LRS 
50. 

Opozorilo 
vsem državnim uradom in zavodom, podjetjem v go- 
spodarski upravi državnih organov, zadružnim in druž- 
benim organizacijam in njihovim zavodom in podjetjem 

V Uradnem listu FLRJ, št. 8—73/52 z dne 13. fe- 
bruarja 1962 je bilo objavljeno >Navodilo o zbiranju, 
hrambi in periodičnem izločanju arhivskega materiala*. 

Na podlagi 14. člena splošnega zakona o državnih 
. arhiyih v zvezi z 2. točko odločbe vlade FLRJ o hrambi 
arhivskega materiala predpisujem 

,   navodilo 
o zbiranju, hrambi in periodičnem izločanju arhivskega» 

materiala 
1. Državni uradi in zavodi, podjetja v gospodarski 

upravi državnih organov, zadružne in družbene orga- 
nizacije in pa njihovi zavodi in podjetja morajo ves 
arhivski material, ki je'pri njih, vestno hraniti in ga 
zavarovat^ da se ne pokvari ali uniči, vse dotlej, dokler 
ga ne izročijo pristojnemu državnemu arhivu. 

2. Za arhivski material se Štejejo po tem navodilu 
spisi (akti) in druge listine kakor tudi vložni zapisniki 
(protokoli), registri in druge knjige, ki so — ne glede 
na to kdaj — nastali pri delu državnih uradov in za- 
vodov ter podjetij v gospodarski upravi državnih orga- 
nov aH pri zadružnih in družbenih organizacijah ter 
njihovih podjetjih. 

3. Državni arhiv FLRJ in državni arhivi ljudskih 
1 republik morajo vsak za svoje območje nadzorovati, 
kako se hrani arhivski material, kjer koli se ta nahaja, 
vsi tilsti, pri katerih je arhivski material, pa so dolžni 
omogočiti to nadzorstvo, \ v 

4. Kadar kakšen urad ali zavod iz 1. točke_ tega 
navodila, izvzemši podjetja, preneha, mora izročiti ves 
arhivski material uradu oziroma zavodu, ki prevzame, 
njegove posle, sicer pa pristojnemu državnemu arhivu. 

Podjetje, ki preneha, izroči svoj arhivski material 
organu, ki je odredil likvidacijo podjetja (30. člen 
uredbe o postopku pri likvidaciji gospodarskih podjetij 
—. (Uradni list FLRJ, št. 57/51). Dokler ne izločijo 
arhivskega materiala, ne dobijo člani likvidacijske., ko- 
misije razrešnice od pristojnega finančnega organa. 

O izročitvi arhivskega materiala po prvem in dru- 
gem odstavku te točke se obvesti priutojni državni arhiv. 

•. Zvezni uradi in zavodi, podjetja v gospodarski 
upravi zveznih organov in organi družbenih organizacij, 
katerih delovanje se razteza na vse državno ozemlje, 
izročijo svoj arhivski material, ki je namenjen za 
hrambo, Državnemu arhivu FLRJ. Ali naj kateri od 
omenjenih uradQv, zavodov, oziroma podjetij izroči svoj 
arhivski material kakšnemu drugemu državnemu arhivu, 
odloča pristojni član vlade FLRJ v sporazumu s pred- 
sednikom sveta za znanost in kulturo vlade FLRJ po 
zaslišanju Državnega arhiva JLRJ. 

Uradi, zavodi, podjetja in družbene organizacije 
lokalnega pomena izročijo svoj arhivski material mest- 
nemu arhivu, če mestnega arhiva ni, pa državnemu 
arhivu ljudske republike. 

Arhivski material, ki ni omenjen v prejšnjih dveh 
odstavkih, se izroči državnemu arhivu ljudske repu- 
blike. • 

6. Nepotrebni arhivski material se sme izločiti 
praviloma samo v državnem 'arhivu, ko mu je izročen 
v hrambo. 

Izjemoma se sme po potrebï nepotreben arhivski 
material izločati tudi v registraturah uradov, zavodov 
oziroma podjetij iz 1. točke tega navodila. 

. Nepotreben arhivski material, ki je nastal pred 
osvoboditvijo,-se ne sme izločati zunaj državnih arhivov. 

7. Nepotreben material sestavljajo spisi in listine 
množičnega in šablonskega pomena, kakor tudi pomo- 
žen pisarniški material, ki nima nobenega pomena za 
znanstveno proučevanje in tudi ne za poročila ali za 
kaj drugega.       t 

Med ta material spadajo predvsem: - 
1. ekspedicijske in poštne knjige, 
2. evidenčne knjige, 
3. registrski ter prejemni in izdajnl kartoni, 
4. razna vabila in sporočila, 
5. nalepnice in drugi napisi, 
8. uporabljene železniške, parniške, .avtobusne, 

cestnoželezriiške in druge vozovnice in vstopnice ozi- 
roma njihove matične knjige ali bloki, 

7. izplačane fakture, računi, pobotnice in pod., če 
so .bile na podlagi njih. izvršene* knjigovodstvene ope- 
racije in če glede na Časovno razdobje niso več po- 
trebni kot pravno dokazilo iiTje pretekel čas, ki je 
določen za njihovo hrambo s predpisi in navodili pri- 
stojnih organov, ' ' 

8. taloni, matice, potrdila.in pobotnice, 
9. trgovski in bančni čeki ter blagajniški taloni, ki 

so že knjiženi, 
10. začasni dnevni blagajniški zapiski, 

•*    11. izrabljeni pomožni Seznami materiala in blaga, 
12. skladiščni, seznami sprejetega in izdanega ma- 

terjala, ki so vknjiženi, 
13, izrabljeni nalogi za izdajo materiala iz skla- 

dišča, ^ 
.- ,14. dnevni zbirni „obračuni, sprejetega in odpisa-4 

nega materiala^     *4' 
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15. začasni izpiski iz poročil in drug bilančni ma- 
terial. 

16. podatki in matérial za sestavitev proračuna, 
17. izrabljeni prvotni statistični material (anketni 

seznami, kartoni, vprašalne pole in pod.)i ki je do- 
končno obdelan in prenesen v zbirne preglede, 

18. evidenca o prihodu in odhodu uslužbencev in 
«trank, 

19". nepotrebni in odvečni izvodi, kopije odredb, 
okrožnic, razpisov, navodil, obvestil in podobnega ma- 
teriala, ' 

20. naročilnice in dopisi v zvezi z nabavo pisar- 
niškega materiala, 

21. kopije telegrafskih in telefonskih sporočil, ki 
niso sestavni del spisov, 

. 22. dnevni dokumenti ekonomata, ki so izvršeni in 
evidentirani v knjigovodstvu. 

8. Urad, zavod oziroma podjetje iz 1. točke tega 
navodila, ki želi izločiti nepotreben arhivski material, 
prosi za to dovoljenje pri pristojnem državnem rrhivu. 

Ko dobi dovoljenje, sestavi predstojnik ustanove 
komisijo treh do pet članov, ki dobro poznajo organi- 
zacijo in vse vrste poslov zadevne ustanove. 

Komisija sestavi seznam nepotrebnega arhivskega 
materiala, ki naj se izvrže. Seznam mora vsebovati po- 
pis materfela po vrsti, letnicah nastanka in količini. 

V seznam ne spadajo akti, ki so sestavni del spisov, 
ne glede na to,-ali so omenjeni v 7. točki tega navodila 
aline.^  .,.•'., • 

Dva izvoda tega seznama pošlje komisija v odo- 
britev višji komisiji. 

9. Višja komisija se sestavi pri državnem arhivu. 
.Višja komisija ima tri člane"in sicer: 
a) pri-/ Državnem arhivu FLRJ dva člana, ki sta 

arhivska strokovnjaka in ki ju določi direktor Držav- 
nega arhiva FLR J; 

b) pri republiških državnih arhivih dva člana, ki 
sta arhivska strokovnjaka in ki ju določi direktor 
državnega arhiva ljudske republike; 

c) pri mestnih arhivih dva člana, ki sta arhivska,' 
strokovnjaka in ki ju določi direktor mestnega arhiva. 
' '- Kot tretji član .pride v te komisije zastopnik usta- 

nove, za katere arhivski material gre. 
10. Ko da višja komisija svojo odobritev, izvrši 

ustanova, za katere arhivski material gre, izločitev v 
seznamu navedenega arhivskega materiala 

11. Na podlagi odobrenega seznama izločeni ma- 
terial pregleda na kraju samem določeni član višje 
komisije. 

- Po izvršenem pregledu in preverjanju odloči višja 
komisija ž večino glasov, ali naj se predložena izločitev 
nepotrebnega arhivskega materiala v celoti ali delno 
odobri ali pa v celoti zavrne.       . , 

Odločba se pošlje pismeno prizadeti ustanovi. 
Odločba višje komisije je dokončna. 
12. Ko dobi ustanova, za katere arhivski material 

gre, odločbo višje komisije, izroči nepotreben (izvržen) 
arhivski material podjetju za zbiranje odpadkov. 

13. Noben urad, zavod, podjetje oziroma organiza- 
cija ne sme brez odločbe komisije izročiti nepotrebnega 
arhivskega materiala v predelavo ali pa ga uničiti. 

14. Podjetja za zbiranje odpadkov ne emejo spre- 
jeti od nobenega urada, zavoda ali podjetja oziroma 
organizacije arhivskega materiala, za katerega ni višja 
komisija izdala pismenega dovoljenja, da se sme uničiti. 

15. To navodilo velja od dneva objave v »Uradnem4 

listu Federativne ljudske republike Jugoslavije«. 
Št. 418. 

< Beograd, doe 4. februarja 1952. ' 
Minister vlade FLRJ 

predsednik 
Sveta za znanost in kulturo: 
Rodoljub  Colaković s.r. 

To navodilo je zelo važno in opozarjamo vse dr- 
žavne urade in zavode, podjetja v gospodarski upravi 
državnih organov, zadružne "in družbene organizacije in 
njihove zavode in podjetja, da se po tem navodilu strogo 
ravnajo. 

Št. S-361/1-52 
Ljubljana, dne 20. aprila 1952. 

•   Predsedstvo vlade LR Slovenija 
Generalni sekretar vlade LRS; 

Boris Kocijaitf'c" 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ a 
Št. 19 z dne 10. aprila 1952; 

200. Zakon o pooblastitvi vlade FLRJ za izdajanje uredb 
za prilagoditev gospodarskih odnosov novemu gospo- 
darskemu sistemu. 

201. Uredba o nadvili in plačah železniškega osebja. 
202. Splošno navodilo za izdelavo tarifnih, pravilnikov in 

za izvajanje uredbe o delitvi sklada za plače in o za- 
služkih delavcev in uslužbencev gospodarskih podjetij. 

203. Navodilo za izdelavo tarifnega pravilnika in za izvaja,- 
nje uredbe o delitvi sklada za plače in o zaslužkih de- 
lavcev in' uslužbencev gospodarskih podjetij v grad- 
beništvu. 

204. Navodilo o delitvi sklada za place in o zaslužkih de- 
lavcev in uslužbencev na državnih kmetijskih pose- 
stvih in ekonomijah. 

205. Začasno navodilo o temeljih poslovanja državnih kme- 
tijskih posestev in ekonomij. 

206. Navodilo o temeljih poslovanja gradbenih in projek- 
tivnih podjetij. 

207. Odločba o izplačevanju dela plač in zaslužkov delav- 
cem in uslužbencem v bonih.za kupovanje industrij, 
skega blaga z 80% popusta. 

Izdaj«. >UradnI liet LRS<. <— Direktor In odgovorni urednik: dr4 Rastko Močnik —. tiska tiskarna >Toneta •••1••< — vai v 
Ljubljani. — Naročnna: letno 540 din. — ••••••• Številka: 8 din  đo*8 sirani, veake nadaljnje  4  strani '4 din ve?, po 
poiti'8diD v*5.'— TJr«doUtTo in «prava: Ljubljana, Kidričeva (prej Qajeve) ulica &, poitni prodal 336. — Telefon u&rave"55-79. 
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Leto IX V LJUBLJANI, dne 8. maja 1952 Številka 13 
VSBBiNA 

51. Zakon o družbenem planu Ljudske republike Slovenije za 
leto 1952. 

62. Zakon o proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 1952. 

63. Zakon o državnem zaključnem  računu Ljudske republike 
Slovenije za leto 1952. 

54. Uredba o začasnem finansiranju proračunskih potreb ljud- 
skih odborov v Ljudski republiki* Sloveniji za meeec maj 
1952. " - 

55. Odločba o ustanovitvi Sole Za uciteljliee kmetljtko-fjoepodar- 
skih in kmetijsko-oospodinjskih šol v Ljubljani. 

•— Zapisnik 1. seje II. izrednega zasedanja Ljudske ••••••• 
LRS drugega klica 29. IV. 1952. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 

51. 
UKAZ 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR 
(Slovenije zakon o družbenem planu Ljudske republike Slovenije za leto 1952; ki ga je sprejela Ljudska 
skupščina LR Slovenije na II. izrednem zasedanju dne 29. aprila 1952, in ki se glasi: 

Zakon 
o družbenem planu Ljudske republike Slovenije za leto 1952 

i.,.. ' 1; člen,. 

Potrjuje se družbeni plan Ljudske republike Slovenije za leto 1952, ki se glasi: - . 

I.DEL 

DRUŽBENI BRUTO PRODUKT, NARODNI DOHODEK IN NJEGOVA 
TEMELJNA RAZDELITEV , ' 

t 

1. Skupni družbeni bruto produkt, ki bo dosežen v letu 1952, na podlagi najmanjše mere izrabe 
produkcijske zmogljivosti, določene v tem planu znaša skupn0 milijonov .dinar]ev      153.562 

Od tega skupnega družbenega bruto produkta bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah 
družbeni bruto produkt v naslednjih zneskih ,in strukturi:    ' _.'.", 

Gospodarska panoga 
Druibcnl Struk t ara 

bruto produkt    . .,     „ , .i   .  Akumulacija 
Amortizacij»   Potroioi ' aklad '   |•   «kladi 

Skupno gospodarstvo LR Slovenije 

Industrija/ in rudarstvo 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 

j     ' Gradbeništvo. 
Promet •- • 
Trgovina in gostinstvo 
Obrt 

153.562       14.183       45.262      94.117 

96.596 9.553 " 10.540  . 76.503 
29.662 1.201 23.845 4.616 
3.455' 734 . 1.171 1.550 
4.374 648 1.778 1.948 
8.367 1.685 2.125 ' , 4.557 
4.304 182 •   2.224 1.898 
6.804 180 "*• 3.579 3.045 
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2. Skupni narodni dohodek, ki bo dosežen v letu 1952 na podlagi najmanjše mere izrabe pro- 
dukcijske zmogljivosti določene v tem planu znaša skupno milijonov dinarjev      139.379 

Od tega skupnega narodnega dohodka bo dosežen v posameznih gospodarskih panogah narodni 
dohodek v naslednjih zneskih in strukturi: 

Gospodarska panoga 
Narodni 
dohodek 

Struktura 

Potrošni sklad Akumulacija 
In skladi 

Skupno gospodarstvo LR Slovenije 

Industrija in rudarstvo 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina in gostinstvo 
Obrt 

3. Povprečna stopnja akumulacije in skladov 
uslužbencev bo znašala: 

Skupno za LR Slovenijo 

Po gospodarskih panogah: 
Industrija in rudarstvo 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina in gostinstvo * 
Obrt 

139.379 

87.043 
28.461 

2.721 
3.726 
6.682 
4.122 
6.624 

45.262 

10.540 
23.845 

1.171 
1.778 
2.125 

; 2,224 
3.579 

94.117 

76.503 
4.616 
1.550 
1.948 
4.557 
1.898 
3,045 

v razmerjih s potrošnim skladom delavcev in 

208^ 

726 
19        v 

132 
110 
210 

85 
83      • 

-4. Temeljna razdelitev narodnega dohodka se bo izvršila tako (v milijonih dinarjev): 

a) Potrošni sklad 45.262 
Sklad za plače delavcev in uslužbencev v 

državnih podjetjih in v podjetjih druž- 
benih organizacij 18.865 

Potrošni sklad kmetov 23.291 
Potrošni sklad obrtnikov 3.106 

b) Družbeni skladi •' 25.470 
Sklad socialnega zavarovanja in dodatkov                                                            . - 

. 'za otroke 11.556 . \ 
Skladi podjetij 2.100 
Zadružni skladi 202 
Proračunski izdatki za prosveto/znanost 

in kulturo, ljudsko zdravstvo, socialno 
skrbstvo, državno upravo, sodstvo in 
proračunske rezerve '       11.612 

c) Investicije 19.647 
Plah temeljne investicijske graditve               16.375 
Investicije iz  sredstev zadružne in  pri- 

vatne akumulacije 3.272 
Skupna razdelitev 90.37? 
Narodni dohodek                                                                                                  139.379 

'  Razlika                                                                                                            ± 49.000 
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Razlika med skupnim narodnim dohodkom LR Slovenije ta njegovo temeljno razdelitvijo v 
znesku 49.000 milijonov dinarjev se bo uporabila za kritje splošnih državnih potreb in to v znesku 48.608 
milijonov dinarjev. 

Preostali znesek 392 milijonov dinarjev pa predstavlja povečanje akumulacije v republiškem 
družbenem planu napram družbenem planu FLRJ in tvori sredstva republiškega rezervnega sklada. 

II. DEL 

TEMELJNI PROPORCI 

1. poglavje* 

OBVEZNA   NAJMANJŠA   MERA   IZRABE  PRODUKCIJSKE   ZMOGLJIVOSTI, 
SKLAD ZA PLACE IN POVPREČNE STOPNJE AKUMULACIJE IN DRUŽBENIH 

SKLADOV 

INDUSTRIJA IN RUDARSTVO 

,      lndeki Izrtbe Stopo]» 
pradukcljike   SltUd t« pl«j« «kumul»cife 

Skupno LR Slovenija 

1. Po gospodarskih strokah 

65 10.540 726 

Stroka 111 

Stroka 112 

Stroka 113 

Stroka 114 
Stroka 115 

Stroka 116 

Stroka 117 
Stroka 119 
S, roka 120 
Stroka 121 

Stroka 122 
Stroka 123 

Stroka 124 
Stroka 125, 

Stroka 126 
Stroka 127 
Stroka 128 
Stioka 129 

: Proizvodnja in razdeljevanje 
električne energije 

: Proizvodnja    in    predelava 
premoga 

: Proizvodnja    in    predelava 
iiafte 

: Crna metalurgija 
i\1eta!urgija  barvastih  kovin 

: Proizvodnja, oplemenjevanje 
in predelava nekovinskih 
rudnin 

; Kovinska industrija 
: Elektroindustrija 
:v Kemična industrija 
: Industrija gradbenega mate- 

. riala 
: Lesna industrija 
: Industrija  lesovine,  celuloze 

in papirja 
: Tekstilna industrija 
: Industrija usnja in obutve 
; Industrija gume 

Živilska industrija 
: Grafična industrija 
: Tobačna industrija 

Druga .industrija   > 

Skupaj: 

74 258 1352 

96 1844 267 

90 32 1539 
/ 87 664 519 
84 556 755 

82 399 528 
80 2008 703 
56 275 533 
57 254 961 

79 358 149 
45 915 166 

94 ' 279 1178 

64 1574 1749 

87 535 713 
95 58 -  383 

54 192 434 
34 109 ,- 110 
46 48 - 3321 

182 ' 186 

10.540 726 
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Indeks izrabe 
produkcij Ike 
zmogljlTOfti 

StopnJ« 
«kumuUclj» 
In tkltdor 

2. Po obratih 

Stroka 111: Proizvodnja in razdeljevanje električne 
energije 

Elektroenergetski sistem 
Industrijske termoelektrarne — protitlačne 
Industrijske termoelektrarne nad 0,1 do 1MW 
Industrijske hidroelektrarne do 1 MW 
Industrijske hidroelektrarne nad 1 do 5 MW 
Industrijske- hidroelektrarne nad 5 MW 

Stroka 112: Proizvodnja in predelava premoga 

Rudniki rjavega premoga 
Od tega: 

I. Skupina rudnikov 
II. Skupma rudnikov    * 

III. Skupina rudnikov 
Rudniki lignita 
Plinarne 
Obrati za predelavo katrana 

Opomba: VI. skupino rudnikov spadajo zasavski premogovniki, 
V II. skupino rudnikov spadata rudnika Kočevje in Senovo. 

V III. skupino rudnikov spadajo vsi drugi rudniki. 
• III. skupino rudnikov spadajo vsi drugi rudniki. 
Stroka 113: Proizvodnja in predelava nafte 

Pridobivanje nafte 
Obrati za predelovanje plina 

Stroka 114: Črna metalurgija 

75 1.318 
52 1.701 
47 1.014 
86 3.034 
86 3.531 
86 4.363 

98 

Topilnice 
Siemens-Martinove jeklarne 
Od tega: 

a) s pečmi od 35 do 60 ton 
b) s pečmi do 25 ton 
c) s pečmi do 10 ton 

Elektrojeklarne 
Od tega:   ' 

a) s pečmi do 7 ton 
b) s pečmi do 4 tone 

Valjarne težkih profilov 
Od tega: 

a) proga P 700 
b) proga 0 425 
c) proga 0 400 

Valjarne srednjih in lahkih profilov 
0"d tega: 

a) kombinirane proge 
b) proge P 300 
c) proge 0 280 

Valjarje debele in srednje pločevine 
Valjarne tanke in fine pločevine 

238 

98 257 
98 335 
98 159 
91 388 
61 50 
50 322 

to je Trbovlje, Zagorje. 

89 1.633 
98  , 1.315 

86 983 
93. 637 

93 893 
93 . 156 
89 110 
87 977 

81 1.095 
94 802 
93 372 • 

94 433 
89 300 
95 110 
87 399 

84 359 
89 639 
95 142 
71 633 
94 ' 302 
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Indeks Itctbe 
produkcijske 
zmogljivosti 

Stopnja 
akumulacije 
in  skladov 

Hladne valjarne 
ŽiČarne m obrati za vlečenje palic 
Proizvodnja cevi 
Kovačnice 

Stroka 115: Metalurgija barvastih kovin 
Rudniki svinca in cinka 
Rotacije svinca 
Topilnice svinca 
Rafinerije svinca 
Valjarne svinčene pločevine 
Stiskalnice svinčenih cevi 
Topilnice cinka 
Rafinerije cinka 
Valjarne cinkove pločevine 
Tovarne glinice        , 
Rudniki živega srebra 
Topilnice živega srebra 
Električne topilnice ferozlitin 
Valjarne kovin in zlitin 
Kovačnice kovin in zlitin 

»   •       Proizvodnja vlečenih izdelkov kovin in zlitin 
Od tega: 

a) v valjarnah 
b) ,v livarnah • 

ZiČne vrvarne 
Proizvodnja strelnega zrnja 

Stroka 116: Proizvodnja,  oplemenjevanje  in  predelava 
nekovinskih rudnin 
Proizvodnja kremenčevega peska 
Obrati za žganje gline 
Proizvodnja grobe keramike 
Proizvodnja fine keramike 
Rudniki barita 
Cementarne 

•    Tovarne salonita , 
Rudniki proti ognju odpornih surovin 
Od tega: 

a) proizvodnja kaolina 
b) proizvodnja gline 

Šaraotarne 
i- Od tega: 

a) s pretežno strojnim oblikovanjem 
b) s pretežno ročnim oblikovanjem   . 

';.,-         Proizvodnja votlega stekla 
Od tega: 

. ;, a) trgovsko steklo 
.r? ' b) ambalažno steklo 

••)\; c) luksuzno sleklo 
••••J Proizvodnja specialnega stekla       .' 
i>      '   Proizvodnja brusov 

84 110 
79 333 
92 110 
80 472 

100 110 
100 635 
84 571 
66 1.899 
16 163 
19 482 

100 110 
90 1.443 
85 3.184 
100 110 
100 485 
100 453 
86 2.056 
70 3.400 
90 3.415 
12 1.881 

63, 
100 - 

94 •,.,. 2.210 
57 .;• 110 

89 110 
80 110 
100 119 
100 114 
100 124 
98 1.148 
56 345 
73 147 

100 
50 
91 402 

91 512 
91 212 
96 v 463 

,9? 785 
91 110 

,95 320 
70 110 
•82, 570 
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Indeks izrabe Stopnja 
produkcijske akumulacije 
zmogljivosti In skladov 

! 

Proizvodnja azbestnih proizvodov 
Proizvodnja galanterije in drugih proizvo- 

dov iz nekovinskih surovin 

Stroka 117: Kovinska industrija 
Livarne jeklene litine 
Livarne sive litine 
0"d tega: 

a) livarne za hidravlične naprave 
Livarne temper litine 
Livarne barvastih kovin 
Kovačnice in stiskalnice 
Kovačnice osi 
Kovačnice za izdelavo krogel 
Proizvodnja elektrod za varjenje 
Proizvodnja fitingov, prirobnic in armatur 
Proizvodnja obdelovalnih strojev — serijska 

proizvodnja 
Proizvodnja jeklenih in pločevinastih  kon- 

strukcij strojev in naprav za gradbeništvo 
'   in posameznih strojev za industrijo 
Proizvodnja hidravličnih naprav 
Proizvodnja kamionov in motorjev z notra- 

njiimjzgorevanjem 
Proizvodnja vagončkov in jamskih vozičkov 
Proizvodnja naprav za ventilacijo in hladil- 

nih strojev 
Proizvodnja izdelkov precizne mehanike 
Proizvodnja poljedelskih strojev 
Proizvodnja rezilnega oz. rezkalnega orodja 
Proizvodnja ročnega in pnevmatičnega orod- 

ja ra orodnih naprav 
Obrati za investicijsko vzdrževanje, storitve 

in montažo 
Proizvodnja vijačnega blaga in zakovic 
Proizvodnja žičnikov (Jesenice) 
Proizvodnja žebljev in žičnikov (dragi 

obrati) 
Proizvodnja verig 
Proizvodnja žičnega pletiva in platna 
Proizvodnja okovja in pribora 
Proizvo'dnja ambalaže 
Proizvodnja sanitarnih naprav 
Proizvodnja kotlov in radiatorjev    ' 
Proizvodnja poljedelskega orodja 
Proizvodnja Koles 

i Proizvo'dnja posode 
Proizvodnja je'dilnega pribora 
Proizvodnja peči, štedilnikov, in kovinskega 

pohištva 

64 633 

50 m 

98 875 
96 575 
73 575 

100 , 650 

66 600 
86 775 
76 750 
100 600 
51 600 
80 600 

84 550 

96 695 
100 600 

56 500 
91 700 

62 800 
100 400 
77 110 
100 400 

89 400 

100 400 
78 850 
99 3.200 

52 600 
51 1.200 
100 ,1.100 
44 800 
49 722 
87 1.000 
64 956 
74 200 
55 200 
80 , 1.990 

37 400 

54 400 
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Indeks izrabe 
produkcijske 

Stopnj» 
akumulacije 

zmogljivosti in  skladov 

1 
Proizvodnja predmetov široke potrošnje 65 394 
Proizvodnja utenzilij in medicinskih instru- 

mentov                          < 96 160 
\ 0'd tega: 

a) proizvodnja utenzilij 95 200 
b) proizvodnja igel 95 150 
c) proizvodnja ortopedskih pripomočkov 100 100 

Stroka 119: : Elektroindustrija 
Proizvodnja elektrostrojnih naprav in raz- 

klophih aparatov 65 "'760 
Proizvodnja industrijskih peči, razdelilnih na-    - . * - 

prav in materiala za spajanje 93 "385       u 

Proizvodnja  termičnih' aparatov, instalacij- 
- skega materiala in instalacijskih cevi 52 635   • 

proizvodnja svetilk 76 240 
Proizvodnja akumulatorjev .   100 860 
Proizvodnja galvanskih elementov 100 110 
Proizvodnja merilnih instrumentov 63 540 
Proizvodnja kinoprojektorjev, aparatov za 

vozila in telekomunikacijskih naprav .     34 680 
- Proizvodnja  visokofrekvenčnih  naprav  za 

, 1 

brezžične in žične zveze 100 210 

Stroka 120: Kemična industrija  N 
'- ~ t     :  •   ' ', 

Proizvodnja žveplene kisline 100 ..  .' 578 
Proizvodnja solne kisline 88 :• •"< -' 300 
Proizvodnja kalcijevega karbida                         '; -'        87 
Tovarne mila 52        "•• 1.515 
Proizvodnja pomožnih sredstev za tekstilno 

in usnjarsko industrijo in industrijo gume 43 426      ' 
Proizvodnja lepil 91 392 

Od tega: 
a) proizvodnja kožnih in kostnih lepil 100 340 
b) proizvodnja drugih lepil 58 . S62 

Tovarne zdravil 47 2.355,. 
Proizvodnja farmacevtskih surovin 5i 305 
Proizvodnja sredstev -za zaščito rastlin in 

* dezinsekcijo 58 120 
Proizvodnja fosfatnih gnojil 57 1.747 

'Proizvodnja kalcijevega cianamjda . 48 . 1.435 
Tovarne barv, lakov, emajlov in pigmentov *             71 S&4 

Od tega: • • '• i 

a) proizvodnja   oljnatih   barv,   lakov  in 
• emajlov 53 1.896 • 

b) proizvodnja-drugih barv in pigmentov  ' 86     -• 695 
Tovarne kozmetičnih sredstev 33 1.557 

Od tega: .    ' \ ' 

a) proizvodnja eteričnih olj in esenc 72 900 
b) proizvodnja kozmetičnih sredstev ,32-  _ 1.640 
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Indeks Izrabe 
produkcijske 
imoeliivostl 

Stopnji 
akumulacije 
fn  skladov 

Proizvodnja drugih kemičnih'izdelkov 
Od tega: 

a) proizvodnja laboratorijskih kemikalij 
b) proizvodnja umetnih smol za lake, raz- 

redčil in trdil 
c) proizvodnja drugih neomenjenih kemič- 

' nih pr 'zvodov ^ 
Proizvodnja zemeljskih barv 
Proizvodnja firneža 
Proizvodnja komprimiranih plinov 
Proizvodnja mineralnih maziv ' 

Stroka 121: Industrija gradbenega materiala 
Opekarne: 

proizvodnja zidakov 
proizvodnja strešnikov 

Tovarne strešne lepenke ' 
Apnenlce 
Obrati za predelavo asfalta 
Proizvodnja cementnih izdelkov 
Obdelava kamna za gradbene  in  okrasne 

namene 
Drugi industrijski obrati gradbenega mate- 

riala 
Stroka 122: Lesna industrija 

2age 
Tovarne zabojev, sodov, barak, gradben v «a 

pohištva in parketov 
Od tega: 

a) tovarne zabojev in sodov 
b) tovarne barak, gradbenega pohištva in 

parketov 
Tovarne furnirjev In plošč 
Tovarne pohištva 
Tovarne za predelavo plute 
Tovarne tanina 
Tovarne kolofonije in terpentina 
Tovarne raznih finalnih izdelkov 
Od tega: ' 

a) tovarne kopit 
b) tovarne glasbil 
c) druge tovarne finalnih izdelkov 

Tovarne učil     » 
Stroka 123: Proizvodnja-lesovine, celuloze in papirja 

Proizvodnja sulfitne celuloze 
Proizvodnja lesovine 
Proizvodnja papirja in kartona 
Od tega: 

a) proizvodnja brezlesnih in srednjefinih 
papirjev    .    . 

b) proizvodnja specialnega papirja 
c) proizvodnja drugih papirjev in kartonov 

', 

66 

100 

74 

100 

.100. 

641 

110 

2.803 

,65 600 
89 370 
43 . 3.002 
85 2.195 
65 117 

81 50 
86 379 
64 865 
61 232 
100 150 
100 150 

117 

122 

30 193 

60 240 

) 320 

130 
55 181 
63 110 
56 159 
96 155 
28 134 
75- 101 

'  60 
80 
110 

100 50 

95 1.172 
97 1.328 
98 1.690 

98 1.813 
100 3.326 
95 763 
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Letnik IX Priloga k 13. kosu z dne 8. maja 1952 Štev. 13 

Razglasi in objave 
V maju bo izšel 
Splošni register predpisov, (in ne Regieter pravnih predpisov, kakor* 

je bilo pomotoma razglašeno) za leto 1951. Naklada bo omejena, intere- 
senti naj se čimprej priglasijo na naslov naše uprave, »Uradni list LRS, 
Ljubljana, Kidričeva (prej Gajeva) ulica 5, poštni predal 336. 

V juniju bo izšel 
Abecedni imenik k novi upravni razdelitvi Ljudske republike 

Slovenije, s poštami in zemljevidom, v priredbi Zavoda za statistiko 
in evidenco LRS. Naklada bo omejena, zato naj se interesenti čimprej 
priglasijo.. 

Naročnike in druge interesente opozarjamo še na knjižici: 
Zakon o izvršitvi kazni. V knjižici je v 145 členih nanizana poleg 

splošnih določb vrsta poglavij o izvršitvi smrtne kazni, o izvrševanju kazni 
strogega zapora in zapora, o varstvenem domu za obsojene porodnice, 
itd. Cena 65.— din. 

Tarifa za nagrade odvetnikov, é pravilnikom. Cena 35.— din. 
Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri   vsaki   registraciji   je   sedei   podjetja 
označen v besßdilu, dan vpisa, spremem- 

be ali izbrisa pa v datumu 

Vpisi 
832.   ,.'   • •        .:•'.••-;-,!-.'••"..       .   '."v     • 
'-Besedilo:' Gozdno  gospodarstvo,' Bled. , 

Poslovni predmet:'' Pogozdovanje;"goju 
tev,  varstvo," urejanje   1er "fizkorißaanje 
gozdov v lastni režiji, prodajanje stoječega 
les$ na panju in postranskih gozdnih pro. 

/izvodov. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba st. II 42/2-52 z dne 4. II. 1952. 
Podjetje je pod gospodarökim in uprav- 

nim vodstvom Sveta vlade LRS za kme. 
tijstvo in gozdarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Tolar Pavel, direktor, samostojno y ob- 

.eegu zak. pooblasitl in pravil podjetja; 
šoštarič Mihajlo šef računovodstva, eopod. 
pisuje listine, po 47. členu epi. zakcaa o 
drž. gosp. podjetjih; in Svetina Tone. se- 
kretar, podpisuje v odsotnosti direktorji:, 
v istem obsegu. t. 
'  Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

• •>•   '        dne 29, marca 1952. 
Št. 243 168-1952 3674 

* '' 
833. 
' Besedilo: Podjetje za izvoz in uvoz 
>Oprema — Export«. Ljubljana; skrajša- 
no; >Oprema — Export« Ljubljana. . 
.   Poelovni predmet : Izvoz finega, upogn je. 
nega in drugega serijskega pohištva, ,.iwlel-' 

• kpy stavbnega .mizarstva, in drugih'final, 
nih' lesnih" proizvodov;  uvoz specialnega' 
materiala;.lakov, çolitur, orodja,.lužil, še- 
laka materiala za* brušenje površin, kiju. 
cavni'c in okovja; prodaja na debelo iri na 

, drobno • 'tuzemstvu; finega, upognjenega 
• in^drugega .serijskega 'pohištva,• izdelkov 
stavbnega mizarstva in drugih lesnih fi- 
nalnih proizvodov, oprema turističnih' po- 

...elovnih in drugih objektov, projektiranje 
pohištva in 'druge opreme; tehnične uslu- 

ge za (proizvajalna podjetja leene stroke. 
Podjetje Je ustanovila vlada LRS. od- 

ločba z dne 20. marca 1952. 
Podjetje Je pod gospodarsko upravo 

Sveta z,a blagovni promet LRS. 
Za podjetje podpisujejo: 
Brecelj Tone, direktor, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja; 
dr. Žajeo Borie, komercialni direktor, in). 
arh. Beirlič Franc, tehnični direktor, ki 
podpisujeta v odisotnoeiti direktorja, y 
istem obsegu; Stele Ljubomir. vodja go. 
epddarskega računskega1, oddelka, eopod- 
pisuje listine po> 47. členu spi. zakona o 
drž. gosp. podjetjih; in Rozman Franci, 
blagajnik, sopodpisuje v odsotnosti vodje 
gospodarskega računskega, oddelka, v is. 
tem obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana . 
dne-5. aprila 1952. 

Št. 243 184-1952 3684 
•jfr 

834. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, Postoji 

na. 
Poslovni predmet: Pogozdovanje, goji- 

tev, varstvo, urejanje ter izkoriščanje 
gozdov v lastni režiji, prodajanje stoje- 
čega lesa na panju in prostamskih gozd- 
nih proizvodov. • • ; 

< Ustanovitelj • podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. II 42/2-52 z dne 4. ÏI. 1052; 

Podjetje, je..pod gospodarskim uprav- 
nim vodstvom Sveta 'Vlade LRS za kme- 
tijstvo in gozdarstvo. , 
„Za  ppdjetje podpisujejo: 
Slejko Martin, direktor, samostojno, • v 

obsegu zak. pooblastil in pravil'podjetja; 
:Manfreda'" Boris, -sekretar, podpčsuje v 
odsotnosti direktorja v istem-obsegu; Bo- 
žič .Evgen, -šef • gospodarskega računskega 
odseka, sopodpisuje listine.po 47.' členu 
'spi.  zakou,a .o drž,. ,gosp. podjetjih. 

Ministrstva za jinance LRS, Ljubljana 
;  drie '4. aprila 1952        ,     . . 

•:...     ...;:.;74st-243 182.1952 3SS5 

'835.      *TV*-:.V.\   .   '    ... 
...Besedilo:    Trgovsko,  podjetje;»   ïivili 

.1. »Emóna«'- (Ljubljana.   Góiposvètska"   13).' 

Poelovni predmet; Trgovina * živili at 
drobno. 

Ustanovitelj podjetja: MLO LJubljane, 
odločLa Preda št. 91 z dne 20. XII. 1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ljub. 
ljana, poverjeništvo za trgovino in gostin. 
stvo. 

Poslovalnice so: Brdo 15. Gerblčeva 44» 
Gradaška 10, Kolezijeka 25, Kožarje, Tr. 
žaška 90, Opekarska 31, Rožna dolina C. 
V. št. 2. Rožna dolina C. V. št. 26, Tyr- 
ševa 31, Tržaška 26, Tržaška 83, Karlov, 
ška 19. Miklošičeva 28 in Slomškov« 13. 

Za podjetje podpisujejo;. 
Jereb Avgust, dir&ktor, Kočan Štefanija, 

računovodja. Peterman Frame, komercial. 
ni šef, in Bizjak Julka, nižji komercialist. 

Fin št. 1211/52   .      ., ,3624 
Besedilo: Kastelie Alojzij, državni obrt- 

ni mojster (Ljubljane,  Gradišče 4L, 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 

daja slaščičarskih izdelkov. ' ' 
Ustanovitelj obrtnega podjetja: MLO 

Ljubljana, odločba Tajn. št. 404 z dne 
7.   VI.   1952. 

Operativno upravni voditelj: MLO Ljub. 
ljana, poverjeništvo zà industrijo in pb"rt. 

Za  obrat podpisuje: "; 
Kastelie Alojzi: j. državni obrtni, ino jeter. 

Fin št. 1204/52 ' , 36123 
MLO Ljubljana, poverjeništvo za financ* 

dne 8. aprila 1952. 

83G. • .    -   ' .. 
Besedilo: Trgovska podjetje MLO Lai- 

ke. : •.''    • 
,   Poslovni predmet: Prodaja predmeto? 
Ua > drobno in -debelo. '. 

Ustanovitelj im operativni upravni.vo. 
ditelj podjetja: MLO Laško, odločba - it 
1145/1951 z dne 10. X..1951.       .     , 

Za  podjetje  podpisujejo:    • 
Colner Pavel, upravnik, Uršič- Slavko, 

poslovodja, in Herman Anica, knjigovodja. 
OLO Celje okolica, poverj. za f inane» 

dne 17. oktobra 1961. 
Št. 2034/1-1951 10781 

• 
837. 

Besedilo:  Krajevna gostilna, Avfe.   • 
Poslovni ipredrneit: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih  pijač: ' 
Ustanovitelj  in operativni upravni vo. 

ditelj podjetja: KLOAvČe. 
Za podjetje podpisujeta: . 
Bukovec Terezija, upravni]; in član KLO 

Križnic Stanko., »kupaj neraadružno,   po 
zakonitih pooblastilih. ,    ' 

OLO  Gorica,  poverjeništvo za  finance 
dne 12   januarja . 1951. 

-Št. 80/51   . 7400 
"   , ..        -'-V. . ' *• 

,838. 
Besedilo: Klavno prodajno podjetje me. 

sa, Vipava. • 
Poslovni predmet: Odkup in klanje ži- 

vine, predelava in prodaja mesa, ter mee.' 
'nih izdelkov. t    . 

Ustanovitelj In operativni  upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Vipava, odločba it 
50/52 z dne 6. XII. 1951. 

Za podjetje podp'eujejo': 
Hrovatln Ivan, upravnik in Cizara An- 

ton,   računovodja,   ••••••,  v   odsotnosti 

^, ^• 
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enega od teh pa Premru Vinko. Sef ra- 
čunovodstva. 

OLO Gorka, poverjeniStvo za linanee 
dne 21. marca 1952. 

St.1000/22-52 2971 
• 

839. 
Besedilo:    Uprava    krajevnih podjetij, 

Deekle, 
Poslovni   predmet:   Upravljanje   vseh 

krajevnih gospodarskih podjetij. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Deskle. 
Za upravo podpisuje: 
Colja Anton, upravnik in Kriìn32 Ma- 

falda, samostojno, po  zakonitih  poobla- 
stilih. .   - 

OLO  Gorica,  poverjeniStvo za finance 
dne 6. juliija 1951. 

St   1244/51 7410 
* 

840. 
Besedilo: Krajevna gostilna, OHica, 
Poslovni predmet:   Gostinske  storitve, 

točenje pijač, prodaja jedil. 
Ustanovitelj io operativni upravni vo- 

ditelj: KLO Otlica. 
Za podjetje podpisuje: 
Česnik Angela, upravnik, ••1•• nje so- 

podpisuje Likar Cvetko. 
OLO  Gorica,  poverjeniStvo  «a  finance 

dne 12. decembra 1951. 
&t. 4318 7500 

• 
841. 

Besedilo; Krajevna gostilna, Kanmje. 
Poslovni predmet: Nabava in točenje na 

drobno  alkoholnem  pijač   in   mineralne 
vode. 

Ustanovitelj  im operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: KLO' Kanmje. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vodopivec Anton, upravnik to Bratn'ma 

Franc, skupaj dò neomejenega zneska. 
"OLO   Gorica,  poverjeniStvo za finance 

dne 28. decembra 1950. 
~      St. 4427 7501 

• 
842. 

Besedilo: Krajevna pekarija, Grosuplje. 
Poslovni predmet:  Peka kruha stran, 

kam ter za prosto prodajo. 
Ustanovitelj in operativni   upravni vo- 

ditelj podjetja:   KLO Grosuplje, odločba 
št. 974/51 z dne 25. X   1951. 

Za  podjetje .podpisujejo: 
Lunder Stane, poslovodja, Babic Vera, 

uslužbenka, Grosuplje, jn Kac Mira, knjl- 
govodja  knjig, centra  Grosuplje, vel po 
pravuih podjetja. 

OLO Grosuplje, .poverjeniStvo za finance 
dne 2   novembra 1951. 

St. 447/1-1951 ,    10981 
843. 

Besedilo:   Trgovsko   podjetje   >Vlno«, 
Idrija, Ulica kapitana MHievcà it. 1. 

'    Poslovni predmet: Trgovina na debelo 
z alkoholnimi   in  brezalkoholnimi  pija- 
Sami. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Idrija, od- 
ločba Trg. III-194/52 z dne 28. III. 1952, 

Operativni upravni voditelj: OLO Idrija, 
poverjeništvo za trgovino in  gostinstvo. 

Za podjetje  podpieujeta: 
Pervan Ivan, ravnatelj, BratuS Franjo, 

knjigovodja, skupaj v finančnih zadevah. 
OLO  Idrija, poverjeniStvo »a  finance 

dne ,31. marca 1952. 
St, 824/X-1952 3668 

• •     ..   ' 
844. ' 

Besedilo: Trgovsko podjetje Zadružnega 
sklada, IÜr. Bistrica; 

Poslovni predmet: Nakup in klanje ži- 
vine (predelava in razdeljevanje meša na 
debelo in drobno, prodaja kmetijskih pri- 
delkov to preskrba kmetijskega sociali- 
stičnega sektorja z industrijskem blagom. 

Ustanovitelj podjetja: Zadružni svet 
Ilirska Bistrica. 

Operativni upraivni voditelj: Sklad za 
mehanizacijo in investicijsko graditev za- 
družnega kmetijstva, Ilir. Bistrica. 

Za podjetje podpisujeta; 
Centa Vojteh, upravnik in računovod- 

ja, po pooblastilih in pravilih. 
OLO Ilirska Bistrica, poverj. sa finance 

dne 3  oktobra 1951. 
Št. 8/32-51 9993 

• 
845. 

Besedilo: Delavsko uslužbenka resta, 
vracija MLO, Ilirska Bietrica. 

Poslovni predmet: Družbena prehrana 
in druge gostinske storitve. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO,Ilirska Bistrica. 

Za podjetje podpisujeta: 
PodgOTUiiik Marija, upravnik, ta Bradač 

Mira. računovodja, po pravilih in zakon- 
skih predpisih. 
OLO Ilirska Bistrica, • poverj. za finance 

dne 17. aprila 1952. 
ât. 74/20 8940 

f • 
846. 

Besedilo: Gostinsko podjetje >Hotcl Ko- 
rotane,  Jesenice. 

Poslovni predmet: Prodaja toplih in 
mrzlih jedil, alkoholnih In brezalkoholnih 
pijač  ter druge gostinske storitve. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj tpodjetja: MLO Jesenice. 

Za podjetje podpisujeta: 
Talar Jože, upravnik in Kropej Vlasta, 

knjigovodja. 
St. VIII. 132/2 3317 

Besedilo:'Gostinsko podjetje >Ho<el po- 
Šta«, Jesenice. 

Poslovni predmet:. Prodaja toplih im 
mrzlih jedil, alkoholnih in brezalkohol- 
n.'h pijač ter druge gostinske storitve. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Jesenice 

Za podjetje podpisujejo : 
Pezer Alojz, v. d. upravnika, in Burnik 

Milka, knjigovodja, po zakonskih poobla. 
stilih. 

Et. VIII 231/2 ,    3318 
MLO Jesenice,  poverjeniStvo  za  finance 

dne 29. marca 1952. 
• 

847. 
Besedila: Gostinsko podjetje »Restav. 

racija Triglav«, Jesenice. 
Poslovni predmet: Prodaja-topilih ta mr- 

zlih jedil, alkoholnih in brezalkoholnih- 
pijač ter druge gostinske storitve. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Jesenice. 

Poslovalnica: >Kolodvoreka reetavraci. 
ja« Jesenice. 

Za podjetje podpisujeta: 
Burnik Julka, upravnik In Kropej Vla- 

sta, knjigovodja. 
MLO Jesenice, poverjeniStvo za finance 

dne 31.' marca 1952. 
Št. VIII-127/2-52 3315 

* 
848. 

Besedilo: Mestno podjetje »Ekonomija«, 
Jesenice. 

Poslovni predmet: živinoreja, praaiče- 
I. reja, predelava živinorejskih proizvodov, 

pridelovanje in prodaja povrtnin, cvetja 
in dragih pridelkov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Jesenice, odločba St. 
•/1 z dne 1. IV. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kunčič Vinko, upravnik, Artač Slava,' 

računovodja to StefanČič Sonja, knjigovo- 
dja, po zakonitih pooblastilih. 
MLO Jesenice, poverjeniStvo ca finance 

dne 12. aprila 1952. 
St. VIII.249/2.52 3778 

• 
849. 

Besedilo: Grosistieno podjetje »Vino«, 
Kočevje. 

Poslovni predmet: Nakup in proda ja al. 
koholnih in brezalkoholnih pijač na de. 
belo. 

Ustanovitelj In operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Kočevje, odločba it. 
302/7-52/Po z dne 27. II. 1952. 

. Za podjetje podpisujeta: 
Vidoševič Ivo, direktor in Butina Anton, 

računovodja. 
0L0   Kočevje,   poverjeniStvo   za  finance 

dne 28. marca 1952. 
St. 258 3568 
• 

850. 
Besed'lo: Trgovina z mešanim blagom 

KLO Keprivnik. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

predmetov za äwoko (potrošnjo, dalje pre- 
hranbenih predmetov, tekstili], galante- 
rije, in monopolnih predmetov na drob- 
no. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Ko'oirivntik, odločba 
ât. 407/VIH  z dne 18. XII.  1952 

Za podjetje podpisujeta: 
Mišmaš Marija, poslovodja, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja in Podlogar Anioa, računovodja, ki 
eopodpisuje listine po 47. členu spi. zako- 
na o drž. gosp. podjetjih. 
0L0 Kočevje, poverjeniStvo la finance 

dne 11   aprila 1952. 
St. 386 3839 
• 

851. 
Besedilo: Trgovsko podjetje. Jezersko 

(§t. 108). 
Poslovni predmet: Trgovina z meiantm 

blagom na drobno. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Jezersko, odtoöba *t. 
8/5 z dne 30. X. 1951. 

Poslovalnici sta: št 1 Jezersko 109 In 
St] 2 Zg. Kokra (Fužine). 

Za podjetje podpisujeta: 
Mlinair Zvonimir, poslovodja, in Veliko- 

nja Albina, računovodja, v obsegu zakoni, 
tih pooblastil in pravil podjetja. 

OLO Kranj okolica, poverj. za finance 
dne 10. januarja 1952. 

St. H-1258/3-51 396 
• 

852. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Naklo (St. 63). 
Poslovni predmet: Prodaja pijače to 

jedil. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja:' KLO Naklo, odločba "• 
169/52 i dne 10 III. 1952. 

Poslovalnice so: St. 1 v Naklem, St. .2 
v Dupljah An 'St. 3 v Podbrezju. 

Za podjetje podfdsujejo: 
Globočnik Ciril, upravnik, Reemaiu Jože, 

tajnik KLO to Zajo Ljudmila knjigovodja. 
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vsi v obsegu zakonitih pooblastil in pra- 
vil podjetja: 

0L0 Kranj okolica, povcrj. za finance 
dne 19. marca 1952. 

št. II-296/2-52 2908 
• 

853. 
Besedilo: Mestna pekarna, Ljutomer, 

• Poslovni predmet: Peka kruha m druge 
storitve te stroke. 

Ustanovitelj *n operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Ljutomer. 

Za podjetje podpisujeta: 
Rajter  Franc,  upravnik,  in  Pušenjak 

Pavla, knjigovodja, po določbah 88. Člena 
epi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 
0L0 Ljutomer, poverjeništvo Za linanco 

dne 22. novembra 1631. 
St. 1268/1.51 11318 

85-Î. 
Besedilo: Itajh Dušan, gostilna sociali, 

st-čnega zakupa na Moti, KLO Cvcn. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj podjetja-. OLO Ljutomer. 
Operativni upravni voditelj: OLO Lju- 

tomer, poverjeništvo za trgovino in \ke. 
skrbo. 

Za podjetje podpisuje: 
Rajh Dušan, zakupnik. 

OLO Ljutomer, povorjcuiatvo za finance 
dne 24. novembra ÎO.'Ï 

St. 1061-51 9527 

855. 
Besedilo: Glavna potrošniška zadruga 

—' zakupna gostišča (Maribor, SlomSkov 
trg C). ... 
. Poslovni predmet: Gostinske usluge, 
prodaja jedil in pijač.'' 
'Obrati eo ustanovljeni e pogodbo o za. 

kupu z dne 1. 1• 1951, sklenjeno med 
poverjeništvom za gostinstvo in turizem 
MLO Maribor in med Glavno potrošniško 
zadrugo Maribor. 

Obrati so: gostilne: št. 2, Kolski 100, 
št. 3. Ulica XIV. divizie, št. 4, Partizan- 
ska G4, št. 6, Sp. Radvanjeka 1, žt. 7, Na. 
elpna 32 in št. 8, Betnavska c. 39. 

Obrate 'ievršujeta in zanje podpisujeta: 
Lah Tine. tajnik zadruge, in Bajt To- 

ne, {lan upravnega odbora, oba skupaj. 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 30.  maja 1051. 
St. Pov •6/•-51 5421 

856. 
' Besedilo: Kolodvorska restavracija, Pra. 

gersko (št. 20). 
'Poslovni   predmet:   Gostilniški   obrat, 

Prodaja jedil in pijač. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj podjetja: KLO Pragersko. 
• Za podjetje podpisujejo: 
Mum Edi, poslovodja, •••• Nada. ra. 

«inovodja. in Vlndiš Srečko, za OUV. 
! '*   St. 3138/1.1 V-51..       11127 

Besedilo:  Krajevna trgovina, Jurij ob 
Pesnici (št. 5). 
"ici (št, 5). 

Poslovni predmet: Nakup In. prodaja 
špecerijskega, kolonialnega, manuîaktur- 
nega blaga, usnja, obutve, raznega pa. 
lanterijskega blaga, železnino, stekla, 
urogerijskih in psrfumerijekih predmetov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: KLO Jurij 'ob 'Pesnici;  " 

Za podjetje podpisujejo: 
Caiuita Julka, upravnik, Vajda Blaž, 

knjigovodja, Vračko Ivan za OUV-^ 
Št. -2541/1-1V/1—1951       11090 

Besedilo: Krajevna trgovina, Trojica (v 
Slov   gor. št 51). 

Poslovni predmet: Prodaja na drobno 
manufakturnega, galanterijskega,' Speče, 
rijekega blaga, železnine in raenih usnje- 
nih izdelkov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: KLO Trojica v Slov. gor. 

Za podjetje  podpisujejo: 
Seneker Peter, ravnatelj. Perko Stan- 

ko, za OUV, v njegovi odsotnosti pa Za- 
vernik Avgust. 

Et. 2512/1—IV 1—1951       11093 
OLO Maribor okolica, poverj. za finance 

dne 10. novembra 1951. 
• 

857.   ' 
Besedilo: sželezniua« trgovina z želez, 

nino, tehničnimi predmeti in gradbenim 
materialom, MursKa Sobota. 

Poslovni predmeti Za trgovino: Nabava 
in prodaja železnine, kovinskih izdelkov, 
gospodarskega orodja, orožja, lakov, kemi- 
kalij, stekla, nekovinskega gradbenega 
materiala; za trgovino s tehničnimi 
predmeti: Nabava in prodaja tehničnega 
blaga, industrijskih in gospodarskih stro- 
jev, orodja, izdelkov iz gume, dvokoles, 
šivalnih strojev, motornih vozil, radijskih 
aparatov, Solo, in podobnih aparatov, in- 
štrumentov, nadomestnih delov, športnih 
potrebščin, elektrotehničnega materiala in 
instalacijskega materiala, pohištva, nafti, 
nih derivatov, mazlluih olj, maziv, umet- 
nih gnojil in sredstev za varstvo rastlin; 
za trgovino s kurivom in odpadom; Na- 
bava in prodaja drv, premoga, koksa in 
odpad. v . 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: MLO  Murska Sobota. 

Poslovalnice so: Trgovina z železnino, 
Titova 7 in Lendavetka 25; trgovina s teh- 
ničnimi predmeti. Trg zmago 5; trgovina 
s kurivom .in odpad. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kuhar Viktor, ravnatelj, samostojno, v 

obsegu zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja, Hradil Olga, računovodja. sopod- 
plsuje listine po 47. Členu spi. zakona o 
drž. gosp. podjetjih. 

OLO Murska Sobota, poverj. za finance 
dne 3. marca 1952. 

St. 2323/1-52 .   2Ô56 
• 

858. 
-  Besedilo»   Mestno   gostinsko   podjetje 
»Gostilna Flisar«, Murska Sobota. 

Za podjetje podpisuje: 
Flisar Elza, poslovodja, listine denar- 

nega pomena pa sopodpisuje Franko Jo- 
lanka, računovodja,'' 

St. -2088/1-52 3365 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

»Gostilna pri Ledavk, Murska Sobota. 
Za podjetje podpisuje: 
Oasar Zvonko, poslovodja, listine denar, 

nega pomena pa .sopodpisuje Franko Jo. 
lanka, računovodja. 

St  2691/1-52 3368 
Besedilo: Mestno gostinske podjetje 

»Mestna kavarna Soute«, Murska Sobota. 
Za podjetje podpisuje: 
Sočič Franc, poslovodja, listine denar, 

nega pomena pa sopodpisuje Franko Jo- 
lanka, računovodja. ; 

St. 2693/1-52 3363 
Besedilo: Mestno podjetje »Hotel, re. 

stavracija in kavarna«. Murska Sobot«, 

Za podjetje podpisujeta: 
Balažie Janez,   poslovodja,   in Franko 

Jolanka, računovodja. 
St.2689/1—1952 3306 

Besedilo: Mestno podjetje Hotel.Re. 
stavracija »Zvezda«, Murska Sobota. 

Za podjetje podpisuje: 
Zeks Erni, poslovodja, denarne listine 

sopodpisuje Franko Jolanka, računovod. 
ia. 

St. 2690/1-1952 3867 
Poslovni predmet podjetij je: Nabaiva in 

priprava jedi!, točenje alkoholnih in brez- 
alkoholnih pijač ter druge gostinske sto- 
ritve. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetij je: MLO Murska Sobota. 

OLO Murska Sobota, poverj  za finance . 
dne 2. aprila 1952. 

* '   , 859. y 

Besedilo: Krajevno podjetje »Pekarna«, 
Rogaievci. 

Poslovni predmet; Peka kruha za tr. 
govino  in   privatnike. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kšikeo Franc, poslovodja, poleg njega 

podpisujeta Kornhauser Viljem In Srač- 
njak Franc, člana KLO. 

Si. 2853/1 8802 
Besedilo: Krajevno podjetje >Siviljska 

delavnica«, Rogaievci. 
Poslovni predmet: Šivanje ia popravile 

ženskih oblek in perila. 
Za podjetje podpisujejo: 
Kočar Idia, poslovodja, poleg nje. se 

Sračnjak Franc in Kornhauzer Viljem, čla. 
na KLO. 

St. 2852/2 8801 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetij: KLO Rogaševđ. 
OLO Murska- Sobota, poverj n linanco 

dne 4. aprila 1952. 

860. 
Besedilo: Mestno podjetje »Hadio.meha. 

nična delavnica«, Murska Sobota. 
Poslovni predmet: Vsa dela teh strok. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj   podjetja:    MLO   Murska   Sobota 
(združitev prejšnjih obratov v novo pod- 
jetje). 

Za podjetje podpisujeta: 
Debelak Ivan, poslovođi». Kramberger 

Kuznva Danica, računovodja. 
0L0 Murgka Sobota, poverj. z* finance 

dne 11. aprila 1962. 
St. 8121/1—1952 377• 

86L 
Besedilo: »Mesarija« KLO Bela cerkev. 
Poslovni  predmet:   Prodaja  mesa   In 

mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj podjetja: KLO Bela cerkev. 
Za podjetje »podpisuje: 
Perše Jože, poslovodja, po pravilih rođ- 

Jetja. 
OLO Novo mesto, •••••• via finance 

dne.28. Julija 1861. 
St. 2802/1 . ' 7607 

Besedilo: Trgovina »Gorjanck, St. Jer. 
nej. 4

l- 
Poslovni predmet: Pirodaja trgovskih ia 

monopolnih predmetov. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO St..Jernej. 

/ 
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Za podjetje podpisuje: 
Tratnik Cvetka, poslovodja po pravilih 

podjetja,  v njeni odsotnosti pa  namest- 
nik Kuiljan Stanko. 

St.   1327/1 3667 
OLO NOTO mesto, poverj. za finance 

dne 5. aprila 1952. 
• 

863. 
Besedilo: Krajevno podjetje > Vodovod«, 

Dol. Toplice. 
Poslovni predmet: Preskrba vode za 

lokalne naprave  in potrošnike. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Dol. Toplice. 
Za podjetje podpisuje: 
Pršina Jože, poslovodja, po pravilih 

podjetja. 
OLO Novo mesto, poverjeništvo za linance 

dn« 7. aprila 1952. 
St.  1293/1 3545 

•¥• 
864. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Izbira« 
(Novo meato, Glavni trg 3). 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja in- 
dustrijskega blaga vseh etrok in izdel- 
kov domače obrti na drobno. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: MLO Novo mesto. 

Za podjetje podpisuje: 
Mohorič Karel, direktor podjetja sku. 

paj s knjigovodjem Ci£o Dušanom, • po 
danih pooblastilih. 
OLO Noro mesto, poverjeništvo za finance 

dne 18. aprila 1952. 
St.  1481/1 4024 

865.1 
Besedilo: .Čevljarstvo, Slov. Bistrica. 
Poslovni predmet: Serijska izdelava 

čevljev, usnjene galantenilje In storitve. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: MLO Slov. Bistrica. 
Za. podjetje podpisujeta: 
Zalokar   Slavko,   poslovodja,   Mesaric 

Leopoldina, knjigovodja. 
OLO Poljfane, poverjeništvo za finance 

dme 25. julija 1952. 
St. 2044—51 7352 

• 
866. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, Roga- 
tec. 

. Poslovni predmet: Pridelovanje in pro- 
'daia kmetijskih pridelkov, živinoreja in 
prašičereja, sadjarstvo in vrtnarstvo, vi- 
nogradništvo, trsne sadike. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
'ditelj podjetja: OLO •••&•••. 

Za  podjetje podpisujeta: > 
Hernaue Martin, upravnik. In Koraiija 

Ivan, računovodja. 
OLO Poljcane, poverjenlätvo za finance 

dne 9. aprila 1952. 
St. 1323/52 3664 

• 
867 •    • 

'Besedilo: Okrajno podjetje za lesno 
eksploatacijo,  Ptuj   (Masarykova 4). 

Poslovni predmet: Eksploatacija dode- 
ljene lesne količine 7.000 m* po lokalnem 
planu aa leto 1951. 

Ustanovitelj  podjetja:  OLO Ptuj. 
Operativni upravni voditelj: OLO Ptuj, 

poverjeništvo za lokalno gospodarstvo.' . 
Za podjetje podpisujeta: 
Smigoc Rudi, upravnik, v vseh uprav, 

nih'zadevah samostojno, favaemsl poslov- 
ne listine, navedene, v 2. točkf 'pravu "o 
denarnem poslovanju, in,Kraje Rudi. ra- 

čunovodja, ki podpisuje v vseh finančnih 
zadevah, oba pa po zakonitih pooblastilih. 

OLO  Ptuj,  poverjeništvo za  finance 
dne 15. maja 1951. 

St. 423/1-51 5039 
* 

868. 
Besedilo: Gostinski obrat >Bračič«, Ptuj. 
Poslovni predmet: Gostinske storitve 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: MLO Ptuj, odločba št. 
111/1-52 z dne 31 I. 1952. 

Za podjetje ipodpisuje: 
Kalan Marica, upravnik, v vseh zade. 

vah. v finančnih zadevah pa sopodpisuje 
Veronek Frane, knjigovodja 

0L0  Ptuj,   poverjeništvo  za finance 
dne 28   januarja 1952. 

St. 353/1.52 '    2007 
• 

869. 
Besedilo: Frizerski česalni salon Strni- 

šče, KLO Strnišce. 
Poslovni predmet: Frizerske storitve. 
Za podjetje podpisujeta:- 
Stane Ana, poslovodja, za vse upravne 

zadeve, in Bakič Marija, knjigovodja, ki 
sopodpisuje v vseh finačnih zadevah. 

, St. 410/1—52 3180 
Besedilo: Mizarske delavnice KLO Str. 

nišče. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Za pqdjetje podpisujeta: ' 
Skok Frane, poslovodja, za Vße upravne 

zadeve, in Bakič Marija, knjigovodja, ki 
sopodpisuje v vseh finančnih zadevah " 

Št. 488/1-52   . 3181 
Besedilo: Krojaško.Siviljska delavnica 

In krpalnica KLO Strnišce. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Za podjetje podpisujeta: 
Haužar Franc, poslovodja, samostojno v 

vseh upravnih zadevah, ta Bakič Marija, 
knjigovodja, ki podpisuje v finančnih za- 
devah. 

St. 408•-52 .  3179 
Ustanovitelj vseh podjetij je: KLO 

Slmišče, operativni upravni voditelj pa: 
KLO Strnišce, svet za komunalno gospo- 
darstvo. 

OLO Ptuj, poverjeništvo za finance 
dne 26. marca 1952. 

870. 
Besedilo: OMinska ekonomija, Ormož. 
Poslovni predmet: Pridelovanje poljskih 

pridelkov, reja iiivine in druga delavnost 
za potrebe potrošnikov. 

Ustanovitelj in operativni upravni  v;d- 
ditelj podjetja: MLO Ormož.   ' 

Za podjetje podpisujeta: 
Keïek Jožef, upravnik In Breznik Ivan, 

računovodja. 
OLO Ptuj poverjeništvo •• finance 

die 31. marca 1952. 
'.St. 526/1-52 3613 

* 
871. 

Besedilo: Trgovsko podjetje >Izbira<, 
Ptuj (Lackova 8). 

Poslovni predmet; Trgovina na debelo 
in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ptuj, od- 
ločba št. 410/1-52 z dne 7. IV. 1952". 

'Operastivni upravni voditelj: VDZ MLO 
Ptuj. --:    -- -   • 

Za podjetje podpisujejo: 
Dostal Dušan, V; d.' direktorja, v vseh 

upravnih zadevah,'Le-tič Engelbert, racu. 
novodja* v vseh finančnih "zadevah z di- 
rektorjem in' Gaspari .Peter, šef komer. 

cialnega oddelka, skupaj z direktorjem 
v vseh komercialnih zadevah.  • - • -, ; , 

OLO Ptuj, poverjeništvo za finance A 
dne 10. aprila 1952. 

St. 594/1.52 .   3609 
• 

872. 
Besedilo: Trgovina * mešanim blagom, 

Apaîe. . „-.-.'' 
Poslovni predmet: Nabava ja prodaja 

blaga za dnevno  potroSnjo. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj podjetja:. KLO- Apa&».      , 
Za  podjetje  podpisujejo: 
Kuzmič Evgen, poslovodja. Jakäa An- 

ton, predsednik KLO, in ••••••-Lojze, 
učitelj •        - - 

St. 99/35 8244 

Besedilo: Krajevna čevljarska delavni- 
ca, Kapela. / 

Poslovni predmet: Vsa dela t« stroke.'. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj podjetja: KLO Kapela. 
Za podjetje podpisujeta: 
Novak Ivan, poslovodja in Vambètrger 

Jožef, Kapela. 
St. 99/39 3245 

0L0 Radgona, poverjeništvo za finance 
dne 29. marca 1952. 

• 
873. 

Besedilo: živinorejsko-poljedeljko go- 
spodarstvo, Črnci-Apače. 

Poslovni predmet: Vzreja živine, kme. 
tijsko pridelovanje. ' 

Ustanovitelj in operativni upravni voi 
ditelj podjetja: OLO Radgona.,  -   ' 

Za podjetje podpisujeta:     "•   • 
ZemljK Matiko, .direktor In Deti&k Vili. 

OLO  Radgona, poverjeništvo  za • finance 
dne 14. aprila!l952. . ... 

St. 99/44    .        • •    3849 
•Jf. • 

874. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 

>Splk< v Gozd —'Martuljku.       *- 'ÔA 
Poslovni 'predmet: Pć^režba.z'alk'oiiol- 

nimi pijačami, toplimi in mrzlimi 'jedili 
ter oddaja prenočišč.' : •• 

Ustanovitelj - in operativni upravni'. Vo« 
diitelj podjetja:. KLO Gozd-Martuljk, od. 
loôba z dne 14. IX. 1951. .     • >. 

Za podjetje podpisujeta: 
2 vab Ivan. upravnik in Guzeli Cilka, 

knjigovodja. .-••;*''' 
OLO Radovljica, poverjeništvo za .financ* 

dne 20.',decembra. 1951. 
St. XI.926/2-51      -..'12094 

.*  -        V; ' " 
875. .-   ,      ..,.-. 

Besedilo: Direkcija okrajnih gostinskih 
podjetij v Radovljici. •    ' '   , » ' 

Poslovni predmet: OperaUfrio.vodetvp 
in nadzor okrajnih' gostinskih .podjetij.' 

Ustanovitelj in -operativni upravni; vo» 
ditelj podjetja: OLO Radovljice. 

Za podjetje podpisujeta: 
Poličar Ludvik, v. d. direktorja in Ul» 

čar Sonja poročena Ticar, računovodja.' ' 
OLO Radovljica, poverjeništvo »-finance 

dne 17.'marca 1952. 
St. XI.437/1.52     -    •   -2715 

•k    '  . ;    i-'-.-'i 
876. .i •   ;,.-;'• 

Besedilo: Krajevno gostinsko podjetj» 
gostilna >Spik< T Kropi. , '• A ' 
' Poslovni predmet: Postrežba"gostov,• 
pijačami, toplimi in mrzlimi jedili-".,;f> '.' 

Ustanovitelj in operativni upravni'"vo- • 
ditelj podjetja: KLO Kropa, odločba rdn« 
20/i,' 1951. ,    -  ,'        • .,'•;• 

,J 
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..Za,podjetje podpisujeta: ' 
Praprotaiik Jame j, upravnik in Peter- 

Bel}. J/nea, računovodja. 
. Št. XI-561/1.52 3847 

" Besedilo:   Okrajna ekonomija • RadoT. 
ljici. 

JPoatevni predmet: Pridelovanje kmetij, 
•kur pridelkov in povrtnine. živinoreja, 
eadjacstvo, perutninaretvo, skrb za dvig 
kmetijeke' proizvodnje ob uporabi tehnič- 
nih in kemičnih sredstev. 

"Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: OLO Radovljica, odločba 
St. 26/1—52 z dne 2. II. 1952. 

Za podjetje (podpisujets: 
Bertoncelf Vinko, upravnik in Radelj 

Pavla, računovodja. 
Št   XI-309/1-52 3846 

Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 
>Knna«, Zg. Gorje. 

Poslovni, predmet: Postrežba gostov z 
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, 
e toplimi in mrzlimi jedili. 

Ustanovitelj in operativni • upravni vo. 
ditelj podjetja: KLO Zg. Gorje, odločb« 
$t<  141/1-52 z dne .6.  II.  1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
'Torkar Jakob, tajnik KLO Zg. Gorje m 

poverjenik za- finance šolar Joie, z za. 
oasniini .pooblastili, 

Št. X-346/1—52 3S45 
OLO Radovljica, poverjeništvo za fnance 

dne 7. aprila 1952. 

":'r •" .'• * 

Besedilo: Av>n podjetje za prevoz in 
popravila, Slovenj Gradec.   . 

'Poslovni predmet: Vsa v to stroko spa- 
dajoča'dela.    .•.-•.. • ,. 

Uetanovitel}t'.in..operativm upravni vo- 
ditelj podjetja: OLO- Slovenj Gradec •••- 
verjenižrvo za finance, odločba St. 7/II-51 
• dne 8. IX. 1951. "/.. 
:, Za. podjetjeiipodpisu jeta:   , • ,. •   ' 

Krevh Marjan,:direktor in.Koder Ro. 
zaliia, .knjigovodja, v • odsotnosti ene od 
teh, pa eopodpisuje Ladinek Srečko, ko. 
mercialist, Vsi po zakonitih pooblastilih. 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne. 16. novèmhra 1951. 
Št. "847/1-1951 11575 

*    • 
878. • 

Besedilo: Krajevno podjetje >Remont<, 
Velenje. 

'.Poslovni" predmet: ' Popravila državnih 
m privatnih zgradb:'' 

Ustanovitelj in operativni upravni.vo- 
ditelj podjetja: KLO Velenje. 
''.Za podjetje podpisujeta: 

Zaluberlek Jože,  upravnik in Resnik 
Anîca(|-knjigovodja KLO podjetij, skupaj. 

OLO^Šoštanj^poverjeniŠtro za finance 
'"dne 6. septembra 1951. 

.   , Št. 1639.1951    '   -•• 10097 
[.•:   •    •• ,-•     •<    • 

«te-.-- ... 
; Besedilo': Pekarna, KLO Ljubno;... 

.'  Poslovni predmet: Peka in prodaja kini. 
•ha>za üroko potrošnjo. ' 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj« podjetja: KLO Ljubno. 

. :.Za, podjetje podpisujejo: 
-, Orešnik Franc," upravnik in Sem Jakob, 
računovodja ..GK KLO Ljubno ter. Neira- 
lo&i)*, 'Jole; poslovodja, po. dvà'skupaj. 
'.:"OLoSoï<anj,.porerjenistvo!ia finance 
•-.;-..ï .•; dne'20,; oktobra 1951.' 
••;.,•"        '     Št, "1808/51     .  ."      10487 

880. 
Besedilo: Krajevna mehanična delavni. 

ea, Sv. Lucija ob Soči. 
Poslovni predmet: Splošna mehanična 

popravila. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ddtelj podjetja: KLO Sv. Lucija, odločba it. 
300/52 z dne 3. III. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Muznik Ivan» upravnik, in Ortar Ema, 

računovodja, ^o zakonitih pooblastilih. 
OLO Tolmin, poverjeništvo za finance 

dne 24. marca 1952. 
Št. 36/37—52 3043 

• 
881. 

Besedilo: Trgovsko podjetje >Preskrba<( 

Hrastnik (št. 116). 
Poslovni predmet: Trgovina z mešanim 

blagom,   nakup  in  prodaja  ua   drobno. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Trbovlje. 
Operativno upravni voditelj: OLO Tr- 

bovlje poverjeništvo za trgovino In go- 
stinstvo. 

Podružnice so v Hrastniku št. 164, št. 
174 in št. 86. 

Za podjetje  podpisujeta: 
Korimšek Ivan. upravnik, Moder An. 

gela, knjigovodja, po zakonskih pravilih- 
in pooblastilih. 
OLO Trbovlje poverjeništvo za finance 

dne 11. aprila 1952. 
Št 1817/3-52 3662 

* 
882. 

Besedilo: Komunalna podjetja KLO Ra. 
dece (Št. 16.) 

Poslovni predmet: Pobiranje najemni- 
ne, vzdrževanje 'zgradb, pobiranje tehta, 
rine, vzdrževanje javne tehtnice, pobi- 
ranje vodarine in vzdrževanje vodovoda, 
oskrbovanje pogrebov, pobiranje pokopa- 
liške pristojbine. ter vzdrževanje pokopa, 
lišča in pokopaliških naprav. ;  . 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Radeče. 

Za podjetje podpisujeta: 
Cerne Franjo, upravnik in Pergar Na, 

sta, knjigovodja, po zakonskih pooblastflih 
in pravilih podjetja. 
OLO Trbovlje,  poverjeništvo za finance 

dne 12. aprila 1952 
Št. 1639/1.52 3737 

883. .      - 
Besedilo: Krajevna mesnica, št. Janž. 
Poslovni predmet: Nabava živine in 

prodaja mesa  za   široko potrošnjo. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj podjetja: KLO Št. Janž, odločba št. 
333/52 z dne 45. III. 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
'   Brekao Ivan, upravnik, sopodpieuje Ro. 
vinšek Franc, oba po zakonitih pooblasti- 
lih. 
OLO  Trebnje,   poverjeništvo  za   finance 

dne 4. aprila 1952. 
St. 965/1.52 3408 

Spremembe 

884. : 
Besedilo: Kmetijski magazm in servis, 

Ljubljana. 
Izbrišeta se Snoj Anton in Hočevar 

Anton ter vpišejo: 
. Kramar Franc, direktor, ki  podpisuje 

samostojno. Bukovec Janko. Ökonomie*, in 
Snoj Anton, komercialist, ki podpisujeta 
v odsotnosti -direktorja. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
• dne -17;-septembra 1951. 

.   Št. 248 427—1951 

885. 
Besedilo: Kmetijski magazin in servii, 

Ljubljana. 
,  Besedilo   odslej:    Kmetijski   magazin, 
Ljubljana. 

Poslovni predmet odslej: Oskrbovanje 
državnega in zadružnega sektorja kme. 
tij^kega  gospodarstva   z   industrijskimi 
proizvodi, za kmetijsko proizvodnjo. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 25  oktobra 1951. 

Št. 243  427/2.1951 10635 
• 

886. 
Besedilo: Državna založba Slovenije, 

Ljubljana. 
Izbnse se Winkler Venceelav in vpiše 

Bralko Ivan, ravnatelj, ki podpisuje sa- 
mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja. 
'   Mmistrstvo za fnance LRS, Ljubljana 

dne 28.  marca 1952. 
Št.  243  167—1952 3673 

887. 
Besedilo: Kopitarna Sevnica, Sevnica 

ob Savi. 
Izbr.'šejo se: Motore Alojz kot obrato- 

vodja. Perovžek Ivan, Jančič Pepca ter 
vpišejo: 

Molore Aloja kot glavni računovodja, ki 
eopodpisuje listine po 47. členu spi. .za- 
kona o drž. gosp. podjetjih: Mejak Rudi, 
sekretar, ki podpisuje v odsotnosti direk. 
torja, v ietem obsegu, in Gračner Kari» 
knjigovodja, ki eopodpisuje v odsotnosti 
glavnega računovodje, v istem obsegu.  . 

Ministrstvo za fnance LRS, Ljubljana 
dne 31. marca 1952 

Št. 243 122/2-1952 ' 3677 

888.. •",' 
Besedifo:   Podjetje  ta remont  mlinov» 

Domžale — Studa.     • 
• Izbriše «e Rotar Rado in vpi£e: 

BrauČič Maks, direktor, ki podpteuje sa- 
mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra. 
vil podjetja. 

S«. 243.88/1.1952 3678 
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje, 

Postojna. 
Izbriše Se Perko Leo, raèunovodja in 

vpiše: 
Tomeo Ivan, računovodja, ki sopodpi. 

suje listine po 47. členu sp-1. zakona o 
diri gosp. podjetjih 

Št. 243" 83/3.1952 3381 
Ministrstvo za finance LRS,, Ljubljana 

dne 3. aprila 1952. 

889. * 
Besedno:  >Belinka<.   tovarna   ejektro- 

kemičnih izdelkov, Dol. pri Ljubljani. 
Izbriše  se  Blažir  "/laddmir  in   vpis« 
Prietov , Andrej, glavni računovodja, ki 

eopodptsuj© listine po 47.' členu epi. za. 
kona o drž. gosp. podjetjih. . 

Ministrstvo sa finance LRS, Ljubljana 
' dne 4  aprila 1952. 

. Št. 243 149-1952     '      3660 
-..-."    .' * 

890. .'..'.-,.• 
Besedilo: Rudnik rjavega premoga, št. 

Janï. 
Izbrišeta se Rioek Anton in Vebec Jer- 

nej ter vpišeta: - i . 
Hegler Jožei direktor, ki podpc'öuje se. 

mostojno. v^obeegu zak. pooblaetil In pre. 
vil podjetja, ter ing. Kova&č Ljubo, nižji 
indi inženir, ki podpisuje v odsotnosti 
dftrefctarjvv letom obsegu. 

-   - Št. 243 153/1.1952 . 8682 
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Besadilo: Soške cifrarne, Doblar. 
Izbrtòe se pooblaščenka za podpisovanje 

Flego   Anica,   finančni   knjigovodja. 
St   243 181-1952 3683 

Ministrstvo za znance LRS, Ljubljana 
dne 5. aprila 1952. 

891. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Vinotrg«, 

v likvidaciji  (Ljubljana). 
Izbrišeta  se   Guštin   Anica,' in   Sedej 

Males, ter vpišeta: 
Rode Ciril, računovodja, In Sušnik Mi. 

lan, materialni knjigovodja. 
MLO Ljubljana, povcrcjnižtvo za finance 

dne 17. septembra 1951. 
Fin žt 2980.51 9212 

892. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Jadran«, 

(Ljubljana). 
Z odločbo MLO Ljubljana St. 3028.49 z 

dne 1. IX. 1949 je podjetje prešlo v likvi. 
dacijo. 
' Za likvidacijsko komisijo bosta podpi- 
sovala: 

Hribar Svetozar, računovodja gostinske- 
ga podjetja »Slavija«, in Mentoni Poldi, 
knjigovodja Turističnega urada, Ljublja- 
na. 
BILO Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 31. oktobra 1951. 
Fin št   3143-51 10629 

893. 
* 

Besedilo: Uprava »Slovenskega poroïe. 
v»lca< in »Ljubljanskega dnevnika«. 

Izbriše se Wiiesiak Antonija, računo- 
vodja in vpiše: 

Tarter Malči, računovodja. 
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 27. marca, 1952. 
Fin St. 1030-52 3172 

894. 
Besedilo: Zaloga piva, Celje. 
Izbriše ee Hojnik Jože in vpiše: 
Zaje Ivan, ki zastopa podjetje samo- 

6tojno v obsegu zak. pooblastil in pravil 
podjetja. 

MLO Celje, poverjeništvo za finance 
da© 11. maja 1951. 

Et. IX-643.1951 7096 

' •¥• 
895. 

Besedilo: »Kovaška delavnica« KLO 
Vojnik. 

Izbrišeta se Trstenjak Emil in Pušnik 
Mihael ter vpišeta: 

Skočir Janko in Kolar Martin, kâ ipod- 
pisujeta samostojno; v obsegu zakonitih 
pooblastil. 

OLO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 11. marca 1952. 

Št.  829/1-1952 2450 
* 

«96. 
Besedilo: Fofo.Kino MLO Metlika. 
Vpiše se Flajšman Pavk, knjigovodja, 

ki eopodjpieuje skupaj z upravnikom Ko. 
piničem Božidarjem. 

Št. 390/52 3532 
Besedilo:   Vodovod JWLO Metlika. 
Vpdže se Ftojämian Pavla, knjigovodja, 

ki sopodipieuje eikupaj z upravnikom'Or- 
••• Francem. 

OLO Črnomelj, poverjeništvo za finance 
dne 26. marca 1952.' 

St. 390/13 3531 

897. 
Besedilo: Gostišče MLO 51©t•a. 
Izbriše se Radojčič •ko in vpiše: 
Slane Lea, knjigovodja, ki eopodpisnje 

skupaj z upravnikom. 
St.  390/52 3528 

Besedilom Kovaško podjetje MLO Met. 
lika. 

Vpiše ee Flajšman Pavla, knjigovodja 
ki eopodpisuje skupaj z upravnikom Si. 
moniièem Francem. 

Št.   390/10 3527 

Besedilo: Mesnica MLO Metlika. 
Vpiše se Slane Lea, knjigovodja, ki-so- 

podpisuje skupaj z upravnikom Bevcem 
Jože tom. 

St. 390/9 3529 

Besedilo: Šivilje, MLO Metlika. 
Vpiše se Flajšman Pavla, knjigovodja, 

ki eopodpisuje skupaj z upravnikom Prus 
Martino   za   Šiviljsko  podjetje,   Metlika, 

St. 390/11 3533 
OLO  Črnomelj, poverjeništvo  za finance 

dne 28   marea 1052. 

898. 
Besedilo: Okrajno avtoprevozništvo, čr. 

nomelj, v likvidaciji. 
Vpišejo se   likvidatorji: 

Klinar Martin. Držaj Matija, in Becaj Le. 
opold. Ograd, Črnomelj in Jerman Milena, 
knjigovodja,  Črnomelj. 
OLO Črnomelj, poverjeništvo za finance 

dne 10. aprila 1852. 
St. 1.1267/52 3733 

• 
899. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Vrhpolje. 
Namesto   izbrisanih   pooblaščencev   za 

podpisovanje se vpišeta: 
Baje Ivan in Premrl Frane, z istimi po. 

oblastili. 
OLO Gorica, poverjeništvo za finance 

dne 17. januarja 1951. 
ft. 60 7508 

¥ 
900. 

Besedilo: Krajevna gostilna.-Levpa. 
Izbriše se ŠuUgoj Filip in vpišeta: 
Šuligoj Pavla, upravnik m Berlot Jo. 

žefa, ki podpisujeta in. zastopata podjetje 
po  zakonitih  predpisih  do neomejenega 
zneska. 

OLO Gorica, poverjeništvo za finance 
dne 26. julija 1951. 

Št. 1869/51 7609 
* 

901. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje, Sol- 

kan. 
S   podjetjem   se   združi   poslovalnica 

Mestna pekarna, Solkan. 
0L0 Gorica, poverjeništvo z finance 

s     dne  V. avgusta  1051. 
Št. 1417/51 7610 

* 
902. 

Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 
»Hotel Soča«, Kanal.. 

VpćSe se Delavsko uslužbeaskat restav. 
racija, ki bo obratovala v prostorih hote- 
k na trgu št. 1. 

OLO Gorica, poverjeništvo za finance 
dne 21. marca' 1952. 

Št. 1000/16-52 2965 

Beeedîlo: Odkupno,,podjetje i Rastlina« 
Gorica. >Vino Gorica«, sedei Solkan. 

Poslovni predmet odslej: Odkup in pro- 
daja vina na debelo, proizvajanje in nro- 

daja brezalkoholnih pijač, žganjekuha "In 
prodaja žganja. 

Vpiše se 
Kodermac Jože. direktor, ki podpisuje 

za podjetje po zakonitih pooblastilih. 
OLO Gor'ca, poverjeništvo za finance   ' 

dne 4. aprila 1Ö52. 
St. 1000/29-52 3484 

+ 
904. 

Besedilo: Krajevno prevozniško podjet- 
je, Grosuplje. 

Podjetje je prešlo z dnem 1. XI. 1951 
v likvidacijo. 

Likvidatorja sta: 
Kane Mira, šef knjigovodskega centra 

KLO podjetij in Baraga Viktor, upravnik 
KLO podjetij, ki bosta podpisovala sku- 
paj za podjetje v likvidaciji. 
OLO Grosuplje, poverjenštvo za finance 

dn0  8.  februarja 1952. 
St   110/1.1952 1598 

•k 
905. / 

Besedilo: Mestna klavnica (Idrija). 
Vpišejo se: 
Golja Franc, upravnik, Stok Mili. knji- 

govodja,   in  Knap Lucija,  blagajnik, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

OLO Idrija, poverjeništvo za finance 
dne 20. decembra 1951 

SI. 3260/X.51 12097 
•k 

908. 
Besedilo: Združenje državnih gostinskih 

podjetij, Idrija. 
Z odločbo OLO Idrija-Št. Trg. ••93/52 

z dne 31. III/1952 je podjetje prenehalo 
poslovati in, prešlo v likvidacijo. 

Besedilo: kakor odslej, s pristavkom: 
v likvidaciji. 

V likvidacijski komisiji so: Reren Josip, 
predsednik, •••••• Viktor, in Peternelj 
Anton, člana, 

OLO Idrija, poverjeništvo za finance 
dne 31. marca 1952. 

Št. 829/X.1952 3670 

907. 
Besedilo: Mizarska delavnica, KLO Ho. 

tedršica. 
Izbriše ee,Rozman Leopold in vpiše: 
Brus  Leopold,   predsednik   upravnega 

odbora podjetja. »        . ,' . 
OLO Idrija, poverjeništvo za finance 

dne 3. aprila 1952. 
Št. 773/X.1952 3672 

• 
908. 

Besedilo: Okrajna opekarna v Cerknem. 
Podjetje je prenehalo s poslovanjem in ' 
prešlo z odločbo OLO Idrija z dne 15. 
III.  1952, št. 139/1-52, v likvidacijo.     «. 

Besedilo: kakor doslej s pristavkom; v 
likvidaciji. 

V likvidacijski komisiji so:  , 
Eržen Jože, predsednik, Reven Josip», in 

Železen Zoltan, Člana. 
OLO Idrija, poverjeništvo za finance 

dno 8. aprila 1952. 
Št. 714/X.1952 3671 

909. 
Besedilo: Okrajna lekarna Ilir. Bistrica. 
Izbriše se mr. Vodopivec Darinka in 

vpiše 
Klemene Komika, upravnik, ki eopodpi- 

suje v vseh poslovnih zadevah lekarne. 
0L0 Ilir. Bistrica, poverj. zâ finance 

dne 9. novembra 1951. 
" '     ' St. 8/39 10779 
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910. 
Besedilo: Državno trgovsko podjetje 

>Preskrba«, Ilireka Bistrica.    ' 
Poslovni > predmet odslej še: Nakup in 

prodaja živine, klanje živine, prodaja mo. 
sa in mesnih izdelkov. 

Za podjetje podpisujeta poleg že upra- 
vičenih: " 

Stegu Alojz, komercialni direktor, za 
direktorja, in Valenčič Jože, knjigovodja, 
za računovodje 

St. 74/6 •   3239 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje, II. 

Bistrica, 
Izbriše ee Potočnik Ivan ter vpile: 
Simeio Anton, ravnatelj, ki sopodpisu. 

je samostojno. 
. '        # St. 74/10      ' 3238 

OLO II. Bistrica, poverjeništvo za finance 
dne 25. marca 1952. 

• 
911. 

Besedilo: Lesno galanterijsko podjetje, 
Jesenice, 

Izbriše ee Ramuš Mirko in vpiše 
Artič Slava, računovodja, z istimi poobla- 
stili. 

OLO Jesenice, poverjeništvo za finance 
dne 12. julija 1951 
St. VIII-510/2-51 6971 

912. 
Besedilo: Mesno trgovsko podjetje >Sad- 

le — mleko«, Jesenice.        , 
Podjetje je prešlo v likvidacijo. 
Likvidatorja sta: Artač Slava, računo- 

vodja, m Kogoj Albin, komercialist. 
OLO Jesenice, poverjeništvo za iinance 

dne 27. avgusta 1951 
Ëi VIII—89/2—51 8676 

913. • 

Beeedîlo: Mestno podjetje >Pra$i«ereja«, 
Jesenice.     - 

Podjetje je prešlo z dnem 25. IV. 1951 
v likvidacijo, ker je Mio1 pomotoma regi- 
strirano. 
MLO Jesenice, poverjeništvo za Iinance 

dne 10. oktobra 1951 
Št. VIII.631.2/51 10134 

* 
914. 

Besedilo:  Krajevna čevljarna, Vodice. 
Izbriše 6ö Traven Jakob in vpišeta 
Oiperle Lovro,- v.  d.  predsednika, in 

Polajnar Tončka,   tajnik XL0, ki bosta 
«»podpisovala za podjetje vse demarne in 
kreditne spese. 

OLO Kamnik, poverjeništvo za iinance 
dne 12. junija 1951. 

St. 1140-XIII/51 5826 

»15. 
Besedilo: Krajevno podjetje >Otroška 

»estavraeija«, Mengeš. 
Besedilo odslej: Krajevno podjetje 

»Otroška restavracija«, Mengeš, v likvi- 
daciji. 

Likvidatorji   go;    Ljubetič Tilka.    šef 
^njigovodslkega centra, Mengeš, Vrankar 
Jpika,   namestnik   računo vodje.   Veider 
"Jurija, uslužbenka, ki podpisujejo skupaj. 

OLO Kamnik, poverjeništvo ï» finance 
dne 26. decembra 1951, 

St. 3625/51 12155 
*. 

»16. 
Besedilo:, Mestno gostinsko podjetje, 

Kamnik. 
Vpiše se nova poslovalnica:    >GrintOr 

*ec« Kamnik.   Sutna 41    (odločba MLO 
Kamnik, št. 10-1673/ z dne 21. III. 1952). 

St. 817/52 3188 

Beeedilo:Mestno podjetje >Pleek«, Kam. 
nik. 

Izbrišejo ee Nemec Jurij, Krapež Jul. 
òi, Cankar Primož in vpišejo: 

Plahutnik Aniton, * poslovodja, ki pod- 
pisuje samostojno, Prezelj Janez, usluž. 
benec, Grilj Božena, računovodja, in Gril j 
Janez, namestnF.k računovodje/ vsi po 
zakonitih pooblastilih. 

St.  649/52 3191 
Besedilo: Mestna restavracija Kamnik, 
Besedilo odslej: Mestna restavracija, 

Kamnik, v likvidaciji. 
Likvidatorja podjetja sta: 
Zupančič Albin, uslužbenec MLO Kam- 

nčk, in Bergant Milka, uslužbenka Mest. 
ne restavracije, Kamnik, ki podpisujeta 
skupaj. 

St.  817/52 3187 
OLO  Kamnik,  poverjeništvo  za  finance 

dne 25.  marca 1952. 

917. 
Besodilo: Krajevna gostišča, Kamniška 

Bistrica. 
Izbriše se pri obeh podjetjih Podobnik 

Milan in vpiše: 
Toman Fanika» knjigovodja, ki podpi- 

suje spise finančnega in kreditnega po- 
mena, skupaj z upravnikom podjetja. 

St. 770/52 3474 

Besedilo: Trgovina z mešanim blagom, 
Kamniška Bistrica. 

Izbriše se Podobnik Milan in vpiše: 
Tömam Fanika, knjigovodja, ki podpisuje 
spise finančnega in kreditnega pomena, 
skupaj z upravnikom. 
OLO   Kamnik,  poverjeništvo   za   finance 

dne 2   aprila 1952. 
St.  769/52 3473 

* 
918. 
- Besedilo: Trgovsko podjetje na drobno 
in veliko v Ribnici. ' 

Izbriše se Levstik Janez in vpiše' 
lic Anica,   knjigovodja,    ki podpisuje 

skupaj z upravnikom,    po zakonitih v po- 
oblastilih. 
OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 

dne 8. aprila 1952. 
St. -352/1 3569 

919. 
Besedilo: 'Trgovsko podjetje na veliko 

in malo >Tkanma«, Kranj.      * 
Izbriše se Gabron Ivan in vpiše: 
Kuralt, Jožko ravnatelj, z istimi poob. 

lastili. 
Izbrišeta se poslovalnici St. 6 (trgovina 

z železnino in št. 7 (trgovina e steklom, 
porcelanom in keramiko) ter vpiše nr.va 
poslovalnica št. 6 (tekstilno blago, kon- 
fekcija in nogavice, prodaja za lasten in 
tuj račun). 

Št. 396 3481 

Besedilo: >Sadje«, Kranj. 
Poslovni  predmet:   Nakup   in  prodaja 

sadja; zelenjaive, poljskih pridelkov, jajc 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač v za- 
prtih steklenicah, na veliko in malo. ' 

St. 150/1-52 3480 
MLO Kranj, poverjeništvo za finance 

dne 28. marca 1952. 

920. 
Besedilo: »čevljarstvo«, šMja Loka. 
Izbriše se Kržišnik Jože in vpiše: 
Bilbao Jože, upravnik, z istimi poobla- 

stite > ; .     . 
St. II.341/2-52 3402 

Besedilo: Sadje.vino, Kranj. 
Besedilo odslej: Vino. Kranj. 
Poslovni predmet odslej: Nakup in pro- 

daja alkoholnih in nealkoholnih pijač na 
debelo in na drobno, izdelava močno žga. 
nih alkoholnih pijač, soda vode in kisa, 
naikup sadja za predelavo in izdelavo aj. 
koholnih in nealkoholnih piijač. 

0L0 Kranj okolica, poverj. za finance 
dne 28. marca 1952. 

St. 11.339/62 3401 
921. 

* 
Besedilo: Trgovsko podjetj«, Jezersko. , 
Izbriše 6e Velikonja Albina in vpiše: 
Triler Zolija, glavni računovodja, z is. 

'timi pooblastili. 
OLO Kranj okolica, poverj. za finance 

dne 29   marca  1952. 
Št  II-1258/5-51 3403 

* 
922. 

Besedilo: Mestno podjetje »Gostinstvo«, 
ŠkoJja Loka. 

Vpiše se poslovalnica št.  1,    Gostilna 
»Prajerca«, Škofja Loka, Spodnji trg 7. 

St. II-353/2-52 3405 
Besedilo:   Mestno  remontno  gradbeno 

podjetje, Skofja Loka, 
Besedilo odslej: Remontno obrtno pod. 

jetje, Škofja Loka. 
Poslovni predmet odslej: Izvrševanje 

gradbenih, tesarskih krovskšh, težaških, 
mizarskih, steklarskih, pečarskih, ključav. 
ničarsikih in elektrehštalacijskih popravil, 
obnova zgradb in izvrševanje novih gra- 
denj, naprava gramoza, peska, kamenja 
lomljenca in žganje apna v poljskih pe- 
čeh. 
0L0 Kranj okolica, poverj, za iinance 

dne 2. aprila 1952.    , 
Št. II-348/2-52 3407 

•'"•'*•'.' 

923. t 
Besedilo: Mestna gospodarska podjetj* 

»Goslingki obrat'«, Tržič. .      , 
. Izbrišejo se Markelj Franc, Urbane Ste- 

fan -in Košir Cene ter vpišejo: * ' • - 
Karo Mihael, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
ü pravil podjetja, Svab Nada, računovod- 
ja, ki sopodpisuje listine po 47. členu 
spi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 

St. II.401/2.52 4013 
Besedilo:     Okrajno   podjetje   >Roleta- 

mizarstvo«, Kranj. 
Izbriše ee  Arnež Franc in vpiše:,     * 
Okorn Alojz. ravnateQj, - z istimi poob. 

lastili. '' 
St. 11^02/2-52 4012 

OLO  Kranj   okolica,  poverj.   za  finance 
dne 14. aprila 1932. 

• 
924. 

Besedilo: Okrajno podjetje za odkup 
poljskih pridelkov, krme, sadja in zele- 
njave, Krško. 

Podjetje je v likvidaciji. 
Likvidatorji so: Tratnik ••••. šef ko- 

merciale, Avsec Slavko, direktor, in Ve- 
hovar Branko, računovodja.. 

OLO Krško, poverjeništvo za finance , 
dne 10. oktobra 1951. 

St. 2609/1 10415 

925. 
Besedilo: Mestno sodarsko podjetje, Kr- 

ško. •   i   • 
Izbrišeta'se Vanič Franc in GlogovSek 

Gustav ter vpiše   , 
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Požeg Franc,   delovodja. ,ki podpisuje 
•amostojno, v vseh knjigovodskih zade- 
vah pa sopodpisuje Kratochvil Josip, knji- 
govodja. 

OLO Krško, poverjeništvo xa finance 
dne 22. novembra 1951. 

Št. 2913 11301 
• 

926. 
Besedilo: Delavsko nameščenska re«tav. 

racija, Krško. 
Izbrišejo  se   Vanič  Franc,   Glogovšck 

Gustav in Krejan Milica ter vpišejo: 
Pavlin  Franc, delovodja   ki  podpisuje 

samostojno, v vseh knjigovodstvenih za- 
devah pa skupaj  z njim  *£uraj Ludvik, 
knjigovodja. 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
dne 26. novembra 1951 

St. 2958 11398 
• 

927. 
Besedilo: »Radio-center«, Brež'ce. 
Besedilo odslej:  »Radio-mehanična de- 

lavnica«:, Brežice. t 
Poslovni predmet odelej: Popravila ra- 

dijskih   aparatov   in   drugih   električnih 
etrojev in aoaratov. 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
dne 6   marca 1952 

Št. 779/1 2262 
•. 

928. 
Besedilo: Okrajno podjetje za nakup ih 

prodajo alkoholnih in brezalkoholnih pijač 
'• na debelo in drobno v Brežicah, ali skraj- 
šano >Vino.sadje«, Brežice. 

Vpile se poslovalnica v Brežicah St. 6. 
.  OLO Krško, poverjeništvo za finance 

dne 16. aprila 1952. 
Št. 1093/1 .    3941 

829. 
Besedilo: Okrajna žaga, Dobrovnik. 
Besedilo odslej: Okrajna žaga, Dobrov- 

Bik, v likvidaciji. 
Za podjetje v likvidaciji podpisuje: 

.  Čiček Stefan, upravnik. 
OLO Lendava, poverjeništvo za financ« 

dne 5. maja 1951. 
Št. 585/51 , 4787 

930. 
Besedilo: Okrajno elektroinštalaeijsko 

podjetje, Dol. Lendava. 
Besedilo odelej: Eiektroinštalacija, Dol- 

nja Lendava (odločba št 102/1—52 z dne 
,11. III. 1952). ' 

Izbrišejo se: Pojbič Viktor. Biro Alojz 
in Kranje Ivah ter vpišeta: 
.   Vukan  Ladislav,    knjigovodja.    Tragi 
Magdalena, pomožni.knjigovodja, ki pod- 
pisujeta po 47. členu spi. zakona o drž. 
gosp. podjetjih. 

OLO Lendava, poverjeništvo za. finance 
dne 4. aprila 1952. 

&i 215/52 ' '    3411' 

931. 
*  Besedilo:   Mestna pilarna. Dolnja Len. 
idava. 

IzbrJše ee Potočnik Ida. luijigovodja in 
•piše: 

• Palier Deziderqj, knjigovodja, ki pod. 
pisuje z istimi pravicami. 

Št. 193/1.1952 3660 
Besedilo: Okrajne opekarne. Dolnja 

Lendava; i 
Besedilo odelej: Opekarna, Dolnja 

Lendava. '       ',' 

Izbrišejo .69 upravičenci za podpisova. 
nje v zastopstvu A0R. 

Izloči se obrat v Dobrovniku, ker ee 
prepusti tamkajšnjemu KLO) 

št. 192/1—52 3659 
OLO  Lendava,  poverjeništvo zâ  finance 

dne 10. aprila 1952. 

932: 
Besedilo: Okrajno mizarstvo in žaga. 

Mestno mizarstvo, Doljna Lendava. 
Besedilo odslej:Mizarstfo in žaga. Dol. 

nja Lendava. 
Izbrišejo se. pri obeh združenih pod. 

jetjih: Nikola Franc, Palle* Desideri], 
Tragi Magdalena in Zalik Alojz upravnok, 
in Blau Ludvik ter vpišeta za novo pooV. 
j e tie: 

Zalik Alojz, upravnik, in Blau Ludvik, 
knjigovodja, ki p dpisujola po 47. členu 
spi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 
OLO  Lendava, poverjeništvo  za  finance 

dne 19. aprila 1952. 
St.  422/1952 4025 

• 
933. 

Besedilo: Brivnico in česalnice, Ljublja. 
ua, Sv. Petra 5. 

Izbriše se Kragelj Cilka in vpiše 
Ziherl Marjan, honorarne knjigovodja. 

RLO I Ljubljana, poverjeništvo za finance 
dne 4. aprila 1952. 

' St. 638/52 3391 
• 

934. 
Besedilo: Krzno, Ljubljana, Mestni trg 

it. 5. 
Izbriše   se   Podlogar   Franc  in   vpiše 
Černivec Anton, upravnik, z jetimi po. 

oblastih. N 

I RLO I Ljubljana, poverjeništvo za financé 
dne 11. aprila 1952. 

Št. 733/52 3725 
• 

935. 
Besedlo: »Gostinstvo Rajona II (Ljub- 

ljana, Celovška 34). 
Operativni upravni voditelj odslej: MLO 

Ljubljana, poverjeništvo za trgovino in go- 
stinstvo. 

Fm št. 377/1952 3780 
Besedilo: »Pekarna«   (Ljubljana, Med. 

vedova 38). 
Izbriše ee Berčieri Avgust in .vpiše 
dr. Kamušjč Josip, računovodja. 

Fin št. 376/1952 3779 
RLO II Ljubljana, poverj. za finance 

dne 14  aprila 1952. 
' • 

936. 
Besedilo:  Pohištvo RLO IV  Ljubljana 

(Predjamska 22). 
Izbriše se podpisnik Novak Lojze. 
RLO II Ljubljana;  poverj.  za finance 

dne 15. marca 1952. 
Et. 409 2824 

937. 
Besedilo: Okrajna lesna industrija. LL 

tija. 
- Izbriše se Lekše Jožica.in vpiše: 

Zupančič Francka, administrativni ma. 
nipulant, ki podçy'suje' vse listine skupaj 
z direktorjem podjetja, v odsotnosti ra- 
čunovodje. 
OLO Ljubljana okolica, poverj. za finance 

dne 7. aprila 1952. 
;;.-šCr218/20' ù'!- 3608 

938. • ' ;;VV'.''- ;-*'-y' 
• Besedilo: Okrajnaop.ekarria^Ljutomer. 

Izbriše ee' Rajh Ivan'in-vpïlV;; 

Nürnberger Jože, knjigovodja, kj pod.pt. 
suje.po pravilih-in zakonitih pooblastilih. 
OLO Ljutomer, poverjeništvo za finance 

dne 27. marca 1952. 
Št. 407/52 3146 

• 
939. 

Besedilo:    Okrajni magazin  Ljutomer, 
(Prešernova 28). 

Besedilo odslej: Splošno trgovsko pod- 
jetje MLO Ljutomer (Glavni trg 5). 

Poslovni predmet se razširi še na trgo- 
vino ni debelo. 

Izbrišejo se poslovalnice; Glavni trg 4, 
Ormoška cesta 2 in »Odpad« Ljutomer ter 
vpišejo poslovalnice: Glavnj trg 8, Pre. 
šernova 9, Miklošičev trg 1 in poslovalni- 
ce v Križevcih, Mali Nedelji in Vuzme- 
t.ncih. 

Izbrišeta s« Pevec Vlado in Gode Ani. 
ca ter vpišeta: 

Mavric Feliks, ravnatelj, Ozmec Jože, 
knjigovodja, ki podpisujeta po zaikonitih 
pooblastilih; v odsotnosti enega izmed 
njh podpisuje Pevec Vlado ali Pol Evald. 
OLO Ljutomer, poverjeništvo za finance 

dne 5   aprila 1952. 
Št. 463 34S2 

939 a. 
Besedilo: Avtopromet, 1/jutomer. 
Z odločbo OLO Ljutomer, št 7/1-52 z 

dne 15. III. 1952 je prešlo podj&tje v li. 
kvidacijo. 

V likvidaojeki komisiji 6o: Tibaut Jo- 
že, upravnik'»Mlekoprometa<, Tišler Dra. 
go, šofer, Šalamun Alojz, knjigovodja 
»Mlekoprometa« in Cimerman Vlado, 
uslužbenec OLO Ljutomer. 

St. 460 3769 
Besedilo:' Mestno komunalno podjetje, 

Ljutomer. 
Poslovni predmet odslej: Upravljanja 

državnih zgradb, mestne tehtnice in po- 
kopališča ter vzdrževanje komunalnih na. 
prav. ' 

Št. 491 3771 
OLO Ljutomer, poverjeništvo za finance 

dne 12. aprila 1952. 

940. 
Besedilo: Les — kurivo, Ljutomer. 
Poslovni  predmet   odslej :   1rgovina_ z 

drvmi   in   premogom ter z nekovinskim 
gradbenim materialom. 
OLO ' Ljutomer,. poverjeništvo za finance 

dne 17. aprila 1952. - 
Št. 513 3887 
•      ' 

941. 
Besedilo:  Gostinsko podjetje »Štajerc< 

(Maribor, Partizanska 47). 
Izbriše se Šabeder Alfonz in vpiše: 
Beve Srečko, v. d. upravnika, ki podpi- 

suje    samostojno, v okviru pooblastij in' 
pravil podjetja. 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 4. marca 1952, 
St. Pov 56/56/52 8334 

• 
942. . 

Besedilo: »Katjuša«, ženski modm sa- 
lon (Maribor/Grajski trg 1). 

Izbriše se Balažič Katica, poslovodja, in 
vp'še 

Veberič Milica, poslovodja, ki podpisu- 
je samostojno, po pravilih podjetja. 

Št. Pov-56/61-52 3329 
Besedilo: Ortopedska čevljarska delav- 

n'ća  (Maribor. Glavni trg 4). 
Izbriše ee Fujs Janea, računovodja in 

vpiše: • 
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Indeks Izrabe 
produkcijske 
zmogljiroati 

Stopnja 
akumulacije 
in iklidor 

Proizvodnja lepenke 
Od tega: 

a) proizvodnja specialne lepenke 
b) proizvodnja druge-lepenke 

Proizvodnja papirnih izdelkov 

Stroka 124: Tekstilna industrija 
Proizvodnja lanenega vlakna 
Predilnice bombaža 
Od tega: 

( a) predilnice kardirane preje 
b) predilnice česane preje 

Predilnice vigogne preje 
Predilnice volnene mikane preje 
Predilnice lanu 
Predilnice konoplje 
Tkalnice bombažnih tkanin 
Od tega: . ' » 

a) tkalnice kompliciranih žakardskih bom- 
bažnih tkanin 

b) tkalnice tiskanih bombažnih tkanin in 
klotov 

c) druge bombažne tkalnice 
Tkalnice volnenih tkanin 
Od tega:_ 

a) tkanin iz mikane preje 
b) tkanin iz česane preje 

Tkalnice lanenih tkanin 
-   '<   Tkalnice konopljenih tkanin 

Tkalnice umetne svile 
Od tega: 

a) tkalnice  težkih kompliciranih žakard- 
skih svilenih tkanin 

b) specialni obrati za proizvodnjo svilenih 
tkanin za podlogo 

, e) druge'tkalnice svilenih,tkanin 
Tekstilna konfekcija 
Trikotaža, nogavice in pozamenterija 
Tovarne bombažnega šivalnega sukanca 
Proizvodnja drugih tekstilnih'izdelkov 

Stroka 125: Industrija usnja in obutve 
Proizvodnja usnja iz težkih kož 
Proizvodnja svinjskega usnja 
Proizvodnja .usnja iz kož drobnice 
Proizvodnja obutve 
Od tega: 

a) proizvodnja obutve s storilnostjo . de- 
lavca do 1 in pol para v 8 urah 

b) proizvodnja obutve s storilnostjo de- 
lavca nad 1 in pol do 3 parov' v 8 urah 

c) ;proizvodnja  obutve s .storilnostjo : de-. , 
lavca nad 3 do 5 parov v 8 urah 

93 787 

93 1.130 
92 687 
58 ' 110 

iOO 110 
86 4.098 

85 4.123 
100 3.736 
97 1.756 
86 1.998 
100 249 
97 271 
52 1.512 

800 

1.558 
1.512 

72 1.522 

/72 1.462 
72 2.003 
77 330 
39 110 
24 1.690 

600 

3.000 
1.860 

55 11C 
27 110 
Ì00 1.793 
91 ._ no 

75 1.376 
86' 466 
52 1.032 

91 ,291 

82 '292 

93 • .    \   395 

99 274 
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,* Indeks iztabe 
produkcijske 

Stopnja 
akumulacije 

zmogljivosti in akladoT 
> 

Proizvodnja usnjene konfekcije in galanterije 78 209 
Od tega: 

a) proizvodnja tehnične konfekcije 73 556 
b) proizvodnja druge konfekcije in galan- 

terije 81 139 

Stroka 126: Industrija gume 
Proizvodnja pnevmatik 88 502 
Proizvodnja gumijastih tehničnih proizvodov 100 1.140 
Od tega: 

a) protektiranje avtogum 142 • 
b) proizvodnja drugih gumijastih izdelkov 1.194 

Stroka 127: Živilska industrija 
Proizvodnja špirita iz melase 100 1.754 
Tovarne škroba in izdelkov iz škroba 53 587 
Oljarne 28 210 
Pivovarne 94 428 
Tovarne konserviranega'sadja in povrtnine 14 50 
Tovarne mesnih izdelkov 49 '      110 
Tovarne bonbonov in čokolade 35 N 500 

*  Tovarne testenin 47 110  - 
Tovarne keksov 700 ' 

Tovarne alkoholnih pijač 24 160 
Tovarne kvasa ioo 736 
Tovarne kavovin 47 443 
Industrijska destilacija žganja 49 110 
Proizvodnja kisa 100 ' 468 ' fi- 

Proizvodnja brezalkoholnih pijač 32 110 
Mlini 85 "110 

Stroka 128: Grafična'industrija 
Grafični izdelki /        & '    110 ' ; 

Stroka 129: Tobačna industrija i 

Tobačne tovarne 46 1.642 

KMETIJSTVO m - 

Sklad , ,            Stopnja xa plaie akumulacije in 
skladov 

Indeks Za   državna Za   dtzafna i 
>              proizrodnje   * Skupaj kmetijska         Skupaj '  kmetijska j 

posestva posestra 

Skupno LR Slovenija                                               106           23.845 554          19 55-    ' 

\ Razmerje plana ta leto 1952 

-- 
oaiproti poveteilu. doletecela 

T letih 1M7-1951 i 

Po gospodarskih strokah 
Stroka 211—Poljedelstvo 110 . 
Stroka 212 in 213 — Sadjarstvo in vi- 
nogradništvo 93 

Stroka 214 — Živinoreja (razmerje na-        ; 

sproti letu 1951) 107 
Stroka 216 — Domača predelava kme- ' 

tijskih proizvodov 101 
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Bèdenlk Franc računovodja, ki podpi. 
euje poleg poslovodje lietine denarnega, 
mftemtoega,.obračunskega in kreditnega 
znafoja. 

Št. Pov. 56/57-52 3335 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 10. mairca 1952. 
• 

943. 
•••••••: Gostinsko podjetje >Pri trguc, 

Maribor. 
Izbriäe ee  Kovačič Mira in vpiše: 
Aueer Majda, računovodja 
/ St. Pov 56/65/52 3330 
Besedilo:   Gostinsko   podjetje   >Trst«. 

Maribor. 
Izbriše ee Kovačič Mira in vpiše: 
Auser Majda, računovodja. 

St. Pov 56/66/52 3331 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 11. marca 1952. 

944. 
Besedilo:    Industrija živilskih proizvo- 

dov   (Maribor,  Partizanska 39). 
Izbriše se. Reeman Franjo in vpiše: 
Mikolič Mile, direktor, ki podpisuje sa. 

moetojno,   v okviru pooblastil in pravil 
podjetja. 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

diie 18. marca 1952. 
št. Pov 56/68/52 8324 

945. 
BesedClo: Trgovsko podjetje s tekstilom 

in »talanterijo >Moda«, Maribor. 
Vpile se poslovalnica: Prodajalna mo- 

Žke konfekcije, Maribor, Slovenske ulica t 
It. 4. 

MLO Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 26. marca 1952. 

S*. Pov 56/70/52 33.22 

946. 
Besedilo: Industrija kovinskih izdelkov 

(Maribor, Ceita ^mage 13). 
Izbrale' ee Brezovšek Oton in vpiše: 
goleme Drago, direktor. 

MLO Maribor, poverjeništvo za finance 
•    da© 28. marca 1952. 

Št. Pov 56M/52 8321 
• 

947. 
Besedilo: Gostinske ekonomije (Majč- 

bor, Slomškov trg 18). 
Na podlagi odločbe z dne 22. H. 1952, 

8t. 274/2/52, ker ee Je podjetje fuzioniralo 
e podjetjem — Splošna menza Maribor 

Št. Pov 56/76/52 3319 

Beeemlo: Obrtni servie (Maribor. Slom- 
škov trg 18). 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 
>•••••« (Maribor, Slomškov trg 3). 

Št. Pov. 56/75-52 8320 
Besedilo. Splošna menia (Maribor. Ore. 

goriaoeva 29). 
Podjetje se je idrofilo n<a podlagi od. 

ločbe MLO z dne 22. II. 1952,5t. 274/2/52, 
* Gostinsko •••••••. 

Poslovni predmet odelej ••: Poljedel- 
ska in ìivinorejeka proizvodnja za potre, 
be podjetja. 

Vipièejo ee pomožni obrati: Ekonomija 
z zemljišči: vi. št. 557 k. o. Zg. Radwanje, 
vi. St. 609 k. o. Sp. Radvanje, vi št. 694 
k. o. Studenoi, vi. St. 279 k"; o. Slivnica, 
vi. št. 236 k. o. Skoke, vi. žt. 17 k. o. 
Oreta, vee last splošnega ljudskega pre. 
moženja. V brezplačnem aakupu so pose- 
stva Lešnika Janeza. Slivnica 84, FiSerja 

Ivana et., Fišor Jožefe, Fišerja Ivana ml., 
vei iz Frama št. 4* Klaeinca Antona in Te- 
rezije iz Hotinje vasi 45, Sušca Štefana in 
Manje» iz Orehove vaei 5. Repa Antona 
iz Jaraiinekega dola 39 in SuŠča Alojza 
iz Hotinje vaei 10. V odplačilnem zakupu 
je posestvo Peklarja Konrada. Zg. Duplek 
11. 

Izbriše ee Gol Jože in vpile 
Pihler Ferdo, glavni račuovodja, ki 

podpisuje poleg upravnika listine denar- 
nega, materialnega, obračunskega in kre. 
ditnega pomena. 

MLO Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 29. marca 1952. 
Št. Pov 56/74/52 3323 

• 
948. 

Besedüo: Krajevna čevljarska delavni, 
ca, Pesnica. 

Izbriše ee Trčak Franc in vpišejo: 
Jurgec Franc, knjigovodja, ki podpisuje 

po zakonitih pooblastilih, v odsotnosti ga 
nadomešča Suhadolčan Vida. nameščenka, 
ter Harc Ivan, pooblaščenec AOR, ki pod', 
osuje neomejeno. 

Št 633/1—•1-51 6707 

Besedilo: Krajevna mesarija, Orehova 
vas — Hotinja vas. 

St. 894/I-IV-52 6693 , 

Beeedilô: Krajevna 'čevljarna. Race 
•       Št. 894/I-IV-52 6289 

Besedilu: Krajevno krojaštvo, Race. 
£t. 1448/1—IV-52 6290 

Pri vseh podjetjih se vpiše 
Čerič Ivanka, knjigovodja, ki eopodpi. 

suje po zakonitih pooblastilih, v odsotno. 
eli glavnega knjigovodje. 

0L0 Maribor okolica, poverj. za fnance 
„ dne 26. junija 1951. 

»49. . . 
Besedilo:   Mestno   gostinsko   podjetje 

>KoIodvòTgka restavracija«:,   Murska So. 
bota. 

Izbriše ee Zrinski Magda in vpiše 
Franko Jolanda, ki podpisuje vse de- 

name listine 
Št. 2660/1—52 3362 

Besedilo: Mestno podjetje >Mizarstvo«, 
.Murska Sobota. 

Izbriše ee Gergorač Štefan in vpiše 
Ruždč Jožo, poslovodja, • istimi pra- 

vicami. 
Št. 2642/52 3361 

0L0 Murska Sobota, poverj. za finance 
dne 2. aprila 1952. 

• 
950. 

Besedilo: Mestno podjetje >Pionirska 
restavracijam Murska Sobota. 

Podjetje je z odločbo MLO, St. 493/1 e 
dne 20. III. 1952 prešlo v likvidacijo. 

V likvidacijski komisiji so Franko Jo. 
lanka, Berke £lefan, Kramberger Kunna 
Danica in Podleeek Zlatica. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujeta: 
Berke Štefan in Podleeek Zlatica. 
OLO  Murska Sobota, poverj. z* finance 

dne 10. aprila 1952. ' 
Št 8176/1—1952 8615 

951. 
Besedilo: Okrajno podjetje • odkup 

kmetijskih pridelkov, urine V izdelkov 
»»valsk© proizvodnje. Novo mesto. 

Podjetje je i dnem 1. VIII. 1961 prešlo 
v likvidacijo. 

Likvidatorja sta: Campa Stane im Bar. 
borič Ciril. 

0L0 "Novo mesto, poverj. za finance 
dne 28. avgusta 1951. 

Št 2815/3 8923 
* 

952. 
Besedilo: »Pckarija« MLO Novo mesto. 
Izbriše se Jakel Rudolf in vpiše 
Vovk Stane,   upravnik,   ki podpisuje 

skupaj z giavnim knjigovodjem l-ijigovod- 
ekega centra Grimšičem Rajkom, po da. 
nia pooblastilih. 

Št. 432/1—52 3942 
Besedilo:   ^Prevozništvo«   MLO   Novo 

mesto (Zagrebška 5). 
Izbriše se Vidic Anton in vpiše: 
Kobler Stanko, upravnik ki podpisuje 

ekupaj z glavnim  knjigovodjem  Orinisi. 
čem Rajkom, po zakonitih pooblastilih. 

Št. 4701/1—51 3840 
OLO Novo mesto, poverjeništvo za finance 

dne 15 aprila 1952. 
• 

953. 
Besedilo: Remont KLO Rogaška Slatina. 
Izbriše  Fiuhor Jože  in  vpiše:    . 
ing. SenečiČ Aurei, računovodja. 

OLO Poljčane, poverjeništvo za finance 
dne 12. oktobra 1951 

Št. 2706/1—51 10143 
* 

954. 
Besedilo: Kino KLO Rogaška Slatina. 
Izbrise ee Fluher Jože in vpiše: 
•ing. Senečič Aurei, računovodja 

0L0 Poljčane, poverjeništvo za finance 
dne 13. oktobra 1951. 

Št. 2706/3-51 10145 
• 

955. 
Besedilo: Slatinsko podjetje Kostrivni. 

ea, Gabernik. ••'"'''.',. 
Izbriše se Lovrenčič Miroslav in vpiSe: " 
Jezernik Jože, direktor. 

OLO Poljčane, poverjeništvo z* finanee 
dne 24. oktobre 1951. 

Št. 2840-51 10510 
• 

956. 
Besedilo:   >Šiviljska   delavnica«   KLO 

Rog. Slatina. 
Izbriše,se StojnJek Marija in vpiše ",r 
Šorn Emlca. poslovodja. 

OLO Poljčane, poverjeništvo *a finance 
dne 22. marca 1952. 

Ôt. 1153-52' 3139 
957. /I 

..¥ •;-/ 
Besedilo: Okrajno prevozniško podjetje 

>Okap«, Poljčane. 
Z odločbo OLO. Št 163/1-52 z dne 3. 

IV. 1952 je podjetje prešlo v likvidacijo. 
Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 

Petek Matevž, predsednik. Fabrio Marjan, 
knjigovodja, in Verzignaeê Viljem, 'uslui. 
benec OLO.. ' 
OLO Poljčane, poverjeništvo za finance 

dne 4. aprila 1952. 
Št. 1304/52 3526 
'     •      • 

958, 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, Ko-- 

strirnica. * 
Izbrise ee: Božiček Edo in vpiSe: 
Svegl Stane, direktor. 

OLO Poljčane, poverjeništvo ta finance • 
dne 9. aprila 1952. 

Št. 1323/52 3655 
I J'Beeedilo:   Okrajna  delavnic«  gumbov, 
j^elov; Bistrica. 
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Besedilo odslej: ••••••• steklenih iz. 
delkov, Slov  Bistrica«. 

Št  1341/52 3657 
Besed lo: Okrajna delamlca preprog, 

SIOT.  Konjice. 
Podjelje je z odločbo OLO Poljčane, št. 

88/1—52 z dne 15. II. 1952 prešlo v likvi- 
dacijo. 

Za  podjetje  v  likvidaciji podpisujejo: 
Pučnik Mirko, predsednik, Hercl Alojz to 
Kvas Jož ca, člana likvidacijske komieije, 

Št. 1343—52 3658 
Besedilo: Sklad za mehanizacijo In in. 

vesticijsko graditev zadružnega kmetij, 
stva, Poljčane. 

Podjetje je z odločbo et. 169/52 z dne 5. 
IV. 1952 prešlo v likvidacijo. 

Likvidatorji eo: štruc Jože, uslužbenec, 
Meearič Poldka, računovodja, Kolar Av. 
guet, Gorenj ak Vinko, Novak Anton in 
Kolar A lo ji. člani. 

ŠŠt. 1343-521 3653 
OLO Poljčane, poverjeništvo za finance 

dne 10. aprila 1952. 
* 

»59. * 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Slov. Ko- 

njice. \ 
Izbrišeta se Gošnik Marija in Slane 

Alojz ter vpišeta: 
Vezenšek Faoika, računovodja, in Ve- 

ttoviek Pavla, uslužbenka. 
OLO Poljčane, poverjeništvo za finance 

dne 15. aprila 1952. ' 
Et.. 1390-52 3937 

• 
MO. 

Besedilo: Industrijsko podjetje za pre- 
delavo mesa,  Postojna. 

Izbrise se Kralj.Albin In vpiše 
Bednaršek Janko, knjigovodja, ki pod. 

pisuje s pooblastili po 47. členu epi. zako. 
"na o drž. goep. podjetjih. 

OLO Postojna, poverjeništvo za finance 
' dne 28. marca. 1952. 

Št. 592/1,.   " 3376 
• 

> Beeedilo: Okrajni magazin, Postojna. 
Besedilo odslej: Državno trgovsko pod- 

jetje »Nanos«, Postojna. 
1 Poslovni predmet odslej:   Nakup   in 
prodaja- prehnaobenih,   industrijskih   in 
obrtnih proizvodov na debelo in drobno. 

Operativni upravni voditelj odslej: OLO 
Postojna, poverjeništvo za trgovino in tu. 
rizeni; 
• OLO Postojna,, poverjeništvo za finance 

dne 12. aprila 1952. 
St. 605/1-52 3804 

Beeedilo: - Mestno podjetje za opravo 
•gradb, Ptnj. 

Izbriše te: Cul Anton, upravnik, in 
.vpiše ' 

Sprah Stane, direktor. 
OLO Ptuj, poverjeniStvo za financ« 

dne 28.'avgusta 1951. 
St. 757/1-51 8551 
•    • '    • 

••. 
Beeedilo: Mestna, klavnica io mesnica, 

Ormož. 
• - Izbriše «e .Sona ja Milan m vpiie   , 

Havlaa Rihard, poslovodja 
.-Y St. 543/1-52 3398 
.  Besedilo: Mestna pekarna, Ormož. 

Izbrišeta se ?.onaja Milan .in Plaveč-Fa- 
cika ter vpišeta; 

Kelc Jakob, poslovodja, in Megla Ja- 
kob, računovodja.        ,   - 

St. 541/1-52 • 3396 
Besedilo: Mestno gostinsko podjelje in 

mesarija, Ormož. 
Besedilo odslej:  Gostinsko podjetje — 

Hotel Ormož. 
Izbriše •• šonaja Milan ter .vpiše 
Horvat Fili  poslovodja. . 

St. 542/1-52 3400 
0L0 Ptuj,  poverjenigtvo za finance 

dne 31. marca 1952. 
• 

964. 
Besedilo: Mestno remontno podjetje, Or- 

mož. 
Izbrišeta se šonaja MIlan in Plaveč Fa. 

ni ter vpišeta: 
Rojs Karel, poslovodja", in JambrekoviČ 

Marica, knjigovodja. 
OLO Ptuj, poverjeništvo za finance 

dne 1. aprila 1952. 
St. 53*7/1-52 3397 

965. 
• Besedilo:  Mestna klavnica in mesnica, 

Ormož. , 
Izbriše se šonaja Milan in vpiše: 
Havlas  Rihard,  poslovodja. 
0L0  Ptuj.  poverjeništvo za   finance 

dne 8. aprila 1952, 
• Št. 543/1—52 3612 

• 
966. 

Beeedilo:    Čevljarnica KL0 Videm ob 
Sčavnici. 

Za podjetje odpisujejo: 
' Smolko Franc, poslovodja; Florian Vtik 
tor. predsednik in Kocuvan Feliks, tajnik 
KLO. ••'••• 
0L0 Radgona, poverjeništvo za finance 

dne 20   julija 1951. 
št. 405/77 7280 

•   . 
967. 

Besedilo: Krajevna  gostilna, Benedikt. 
Za podjetje podpisujeta: Krajne Mimi. 

ca, poslovodja, in Rojko, Frano, ki sopod- 
ipisuje v finančnih zadevah. 

OLO Radgona, poverjeništvo za finance 
dne 7. aprila 1952. 

Št. 99/59 3572 
"* 

968.   "        v     , i 
Besedilo:  Mestni vodovod,  Radovi|ica. 
Vpiše se Vester Štefka, računovodja. 

"    ' St. •1-526•—51        '    4846 
Beeedilo: Mestno  kljužavniearstvo, Ra- 

dovljica. 
Vpiše se Klinar Zvonka, računovodja. 

, ,   •       .St. XIr-529/l-51 4849 
Beeedilo:    Mestno    kopališče,    Radov. 

ljica. - •  ,        . . v 
Vpiše se Vester Štefka, računovodja. 

Št. XI-526/1-51      ,    4848 
Besedilo:- Mestno mizarstvo ia stolar- 

stvo, Radovljica. 
• Vpis« ae Klinar Zvonka,, računovodja 

St. XI-527/1—61 4847 
Besedilo: Mestno soboeUkaxstvo in pie. 

skarstvo, Radovljica. •   . 
.  Vpiše se Klinar, Zvonka, računovodja. 

St. XI—525/1-51, 4845 
Besedilo:  Uprava  državnih  stanovanj, 

skih  zgradb, Radovljica. 
Vpiše •« Vester Štefka, računovodja. 

Št. XI—530/1-51   !'       4850 
-. Pri vseh  podjetjih se izbriše Jelene 

Marija. Novo vpisani računovodje podpi- 
sujejo skupaj e poslovodjem podjetja li. 

siine po 47. členu spi. zakona o drž. gosp. 
podjetjih. " 
OLO Radovljica, poverjeništvo za finance 

dne 12. maja 1951 
* 

Besedilo: Mestno gostinsko podjetje ho. 
tel >Lovec«, Bled. 

Operativni upravni voditelj adslej: MLO 
Bled. 
0L0 Radovljica, poverjeništvo za finance 

dne 5. septembra 1951. 
Št. XI-566/1—51      '     8855 

• 
969. 

Besedilo: Gorenjska tovarna čokolade, 
Lesce. a 

Izbriše se Legat Anton in vpiše 
Potrata Milena, direktor. 

0L0 Radovljica,'poverjeništvo za finance 
dne, 19. novembra 1951. 

Št.  XI-1331/2-1951        11134 

'     .'      • 
970. 

Besedilo: Hotel »Razor« — »Slavec« v 
Kranjski gori. 

Obe podjetji 6e izbrišeta kot samostojni' 
podjetji, ker sta se združila v novo pod- 
jetje. 

Besedilo odslej: Krajevno gostinsko 
podjetje Hotel, »Razor« — »Slavec« v 
Kranjski gor*. 

Izbrišejo se Petek Jože, Vidmar Ed- 
mund. Pegam Ivanka in Robič Dana ter 
vpišeta: 

Zidar Jože, upravnik, in Pire Milan, 
računovodja. ~ 

St. XI-410/1-52 3844 
• Besedilo: Mestni vodovod,, Radovljica. • 
' Izbriše  se   Žerovc   Vatent/n   in   vpiSe 

Kunstelj 'Franc,  poelovodja. 
0L0 Radovljica, poverjeništvo za finance 

dne 7. aprila 1952. 
Št. 5,28/1—52 3843 

971. 
* 

Besedilo: Krajevno gostinsko .podjetje 
»Crna prst«, Boh. Bistrica. 

Izbrišeta se: Pristave« Marice in Tor. 
kar Janko ter vpišeta: 

Zvab Ivan upravnik, in Bren Kamila, 
knjigovodja, ki sopod'p'buje z upravnikom 
po 47. členu epi. zakona o drž. gosp. pod. 
jetjlh. 
0L0 Radovljica, poverjeništvo za finance 

dne 14. aprla 1952. 
Št. XI-550/2—52 3842 

• 
972. 

Beeedilo: Okrajni magazin, Slovenj Gra- 
dec. 

Izbriše se z dnem 1   V. 1Ö51 posloval. 
niča št. 13 v Vuhredu. 

OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 
.    '  -       dne 15. maja 1961.. 

St. 422/1-61 4877 
• • 

973. 
Besedilo: Okrajni magazin, Slovenj G»*- 

dee. 
Izbriše s« z dnem 9. VI. 1951 posloval- 

nica š.t 7 — prosti trg, na Ptevaljah. --. 
"OLO Slovenj Gradée, poverj: za financ« 

dne 26. junija 1951. 
, Št. 506/1—61 6381 

974; 
Besedilo: Krajevna obrtna' podjetja, 

Mežica in Krajevna gostinska podjetja, 
Mežica. '   

/ 
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Zaradi prehoda pod upravo KLO Slati- 
na-Radenci. 

OLO Radgona, poverjeniltvo ZA finance 
dne 29. marca 1952. 

Št. 99/36 3246 
• 

1016. 
Beeedilo: Direkcija okrajnih gostinskih 

podjetij v Radovljici. 
Zaradi reorganizacije. 

OLO Radovljica, poverjeničtvo za finance 
dne 17. marca 1952. 
Št XI-437/2-52 2719 

• 
1017. 

Besedilo:     Okrajno podjetje za odkup 
prostih TlŠkov T Sežani. 

Zaradi spojitve e >Preskrbot v Sežani. 
OLO Sežana, poverjeniltvo ta finance 

dne 11. marca 1952. 
ž t. IX-73/21-52 . 12394 

• 
1018. 

Besedilo: Okrajno podjetje za odkup 
kmetijskih pridelkov. Slovenj Gradec. 

Na podlagi odločbe OLO Slovenj Ora. 
dec z dne 4. VII. 1951, it. 1/51. 

OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 
dne 1. avgusta 1951. 

Št. 662/1961 9988 
* 

1019. 
Besedilo: Svlnjegojstvo okraja Mozirje. 
Zaradi prehoda pod upravo LRS, 
OLO Šoštanj, poverjeniŠtvo za finance 

dne 24. decembra 1951. 
Št 2302/51 270 

• 
1020. 

Besedilo: Okrajno podjetje" >Vino<. 
Šmartno ob Paki. v likvidaciji (Šoštanj). 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Šoštanj, poverjeništvo za • nance 

dne 25. februarja 1952. 
/ St 1392/1—52 1907 

• 
1021. 

Besedilo: Okrajno podjetje » odknp 
rastlinskih in živalskih proizvodov, Šo. 
Stanj, v likvidaciji. 

Zaradi končane' likvidacije. 
'    OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 

dne 11. marca 1952. 
.    et. VI-1626/1—52 2490 

* 
1022. 
. Besedilo: >MlekopromeU, Šoštanj, v li- 

kvidacijL 
Zaradi končane likvidaciie. 
OLO Šoštanj, poverjeniitvo •• finance 

dne 14. marca 1952. 
et 1691/3-52 VI 2S65 

•     • 
1023, 

Besedilo:  Opekarna KLO Topolšric». 
. Ker «ploh ni. pričela poslovati 

,   OLO Sogtanj, poverjenlštvo za finance 
dne 15. marca 1952. 
et. 1170/3-52-IV. 2871 

• ',,       < 
1024. 

Besedilo: Krajevni gostinski obrat, 
Iđrsko. 

" • Zaradi  prenosa   obrata  na   Kmetijsko 
zadrugo, Idreko. 

OLO Tolmin, poverjeniltvo za finance 
dne 23. novembra' 1951. 

St. 36/156-1951 10703 
•4c 

1026. „..<•.' '        , 
Besedilo: Krajevni gostinski obrat 

>Svoboda< z mesnico, Kneza. 

Zaradi prenota obrata na Kmetijtko za. 
drugo Kneza. 

OLO Tolmin, poverjeništvo za finance 
dne 24. marca 1952. 

Št. 36/23—52 3046 
* 

102•. 
Besedilo:     Avtoprevoznilko    podjetje, 

Trbovlj« 
Ker je prašio pod upravo MLO Trbov- 

lje. 
OLO Trbovlje,    poverjeniltvo za finance 

dne 21. marca 1952. 
64. 1505/1-52 2933 

• 
1027. 

Besedilo:  Mestno podjetje >Kurivopro. 
met<, Trbovlje, 
bovlje. 

Zaradi združitve. 
et. 5212/2-1951 2939 

Besedilo: MLO >Sadje in lelenjarac, Tr. 
bovlje. 

fit 5212/2-51 2937 
Besedilo:    Mestno    trgovsko   podjetje 

>Gra-ma«, Trbovlje. 
St. 5212/2-51 2936 

Podjetja eé iibxiâejo zaradi združitve. 
OLO Trbovlje, poverjeniltvo za finance 

dne 21. marca 1952. 
• 

1027 a. 
Besedilo:   Mestna ekonomija,   Trbovlje 
Pomotoma registrirana. 

OLO Trbovlje, poverjeniltvo za frnanee 
dae 29. marca 1952. 

81 1219/2-1952 3233 
• 

1028. 
Besedilo: Okrajni magazin, poslovalni. 

ea za garantirano preskrb«. Vel. Gaber. 
St. 1599/1 > 9426 

Beeedilo: Okrajni magazin, poslovalni. 
ca  za  garantirano  preskrbo,  Čatež. 

'    '     '     St. 1599/1 9427 
Beeedilo: Okrajni magazin, poslovalni. 

ea za garantirano preskrbo. Vel. Loka. 
Št. 1599/1 9428 

Besedilo: Okrajni  magazin, poslovalni. 
ca garantirane  preskrbe v  Tržišču. 

Št. 1599/1 ' 9424 
Vse  poslovalnice so  prenehale  poslo- 

vatn. 
OLO Trebnje, poverjeniltvo za finance 

dne 19. septembra 1951. 

Register 
invalidskih podjetij 

1029. 
Vpisi 

Besedilo: Invalidsko podjetje >Puškar. 
•a«, Celje. . 

Poslovni predmet: Prodaja lovekega in 
rlbiSkega pribora ter streliva'in razstre- 
liva; sprejemanje v popravilo lovskega in 
drugega ^orožja.'  , 

'Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor 
Zveae VVI Celje,, odločba It 559 z dne 
26. VII. 1951 (odločba Glavne.uprave za 
lokalno industrijo in obrt LRS, it. IV 
655/1 z dne 3. X. 1951).'   ' 

Ooerailivni upravni voditelj: Okrajni 
odbor Zveze VVI Celje. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Petrič Rajko. upravnik, samostojno, v 

obsegu pooblastil, določenih v • pravilih 
podjetja, terTurašek Mihael, knjigovodja, 
«»podpisuje listane računovodskega zna- 
čaja. ' 

Ministrstvo, za f'nance LRS. Ljubljana 
dne 22. novembra 1951. 

;   ' St. 243 477-1951 11555 

Spremembe 
1030. 

Beeedilo: Invalidsko podjetje >Puikar. 
na<, Maribor. 

Izbrišeta se pooblaščenca za /podpiso- 
vanje: Rus Franc in KTušnij< Slava ter 
vpišeta: 

Ziberna Franc, upravnik, ki podpisuje 
samostojno v obsegu pooblastil" in pravit 
podjetja: Košmerlj Frano knjigovodja, ki_ 
sopodpisuje listine računovodskega po.' 
mena. 

Ministrstvo za 1'nance LRS, Ljubljana 
dne 8. aprila 1952. 
St, 243 148/1-1952 3688 

• 
1031. 

Besedilo: Invalidsko podjetje >Trak<» 
Maribor. 

Računovodja podjetja Mikek Ana. ki je1 

prevzela s poroko priimek Kessler,    bo 
sop odpisovala odslej z osebnim. imenom' 
Kessler Ana. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 15. marca 1952. 
Št. 243139/1—1952 3132 

• 
1032. 

Besedilo: Invalidsko podjetje >Tovarna 
perila«, ptnj. • ' 

Izbriše se  Vrabič Milan in( vpiëe 
Rola Vladimir, knjigoypd>a, ' ki sopod. 

pisuje listine računovodskega. značaja. 
Ministrstvo za fnance LRS, Ljubljana 

dne 19. marca 1952. 
Št 243-140/1—1952 3183 

Zadružni register 
Pri  vsaki   registraciji  je   sedei podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, «premem» 

h» al) izbrisa pa • datumu 

Vpisi    •   / \        . 
227. .•-'• '-",'    -    '   ' 

Beeedilo: Gozdarsko živinorejska d\ 
lovna zadruga. Gornji grad. 

Zadruga je bila ustanovljena n« usta- 
novnem   občnem   zboru   12.   II.   1952. 

Zadružniki vložijo v -zadrugo svojo 
zemljo, razen ohišmice. kot zakup. Uprav, 
ni odbor sestavlja predsednik in 4 —8 
članov. 

Člani upravnega odbora so:. 
Pečovoik Martin, poljski delavec. No. 

va' Štifta 26, predsednik;-Zmavc Franjo, 
kmet, Gornji grad 12; Repenšek Franc, 
poljski delavec. Nova Stilla 27;*Repenšek 
Pepca, poljska delavka, Nova Štifta 34. 
in Pečovnik Ciril, i sedlarski pomočnik, 
Nova Štifta 26. 

Za zadrugo podpisuje predsednik v 
imenu upravnega odbora. 

Okrožno »odiiče v Gelju 
> dne 14. marca 1952.:   .• 

-      Zadr VIII 109/1 2763 
• 

228. . - 
Besedilo: Kmečka delovna zadruga, Pe. 

rrovče. ' v 
Zadruga je bila ustanovljena n,a usta- 

novnem občnem zboru dne 19. II. 1952. 
Upravni odbor sestavlja predsednik • in 

4—8 članov. Dolžnost upravnega odbora 
traja eno leto. 

•   Člani upravnega odbor so kmetje: . 
Jelovšek Jože, Petrovce'27. predsednik; 

Kopušair Jože, Kasaze 20; Kainz Jože, Pe. 
trovče 24 in Žagar Zoran." Dobriša vas 5, 
odbormiiki. 

{ 
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Zadrugo zastopa upravni odbor. Zadru, 
go predstavlja in podpisuje zanjo pred- 
sednik v imenu upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celja 
dne 24. marca 1952. 

Zt 4/52 — Zadr VIII -110/1     3021 
• 

229. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga r SaleKu. 
Zadruga je bila ustanovljena na usta- 

novnem obonem zboru dne 5. IV. 1952. 
Upravni odbor sestavlja predsednik in 

4 do 8 članov 
Člani upravnega odbora so: 
Vočovnik Andrej, kmet. Paka 37, pred- 

sednik: TurnSek Jože. delavec, Šalek 52; 
Zelcer Ivan, rudar. ind. paznik. Sv. Brio; 
Bračič Ivam, kmet. delovodja, šalek 39; 
Lompl Ivan, kmet. £alek; Tepež Slavka, 
pisarniška moč, šalek 54; Hudoverm'k 
Vinko, kmet, Paka, in Fužir Minka. kmet. 
delavka, Šalek 54, odborniki. Zadrugo 
predstavlja in podpisuje zanjo predsed- 
nik. Pravico zastopati zadrugo ima 
upravni odbor. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9   aprila 1952. 
Zadr VIII 112/1 3625 

* 
229 a. 

Besedilo: Stavbna zadruga Litostroj št. 3 
l omejenim jamstvom r Ljubljani. 

Na ustanovnem zboru 26. III. 1952 je 
bila zadruga ustanovljena za nedoločen 
čas ta deluje po potrjenih pravilih. 

Gradbeni delež je prispevek v de- 
narju, gradbenem materialu in delovni si- 
li, ki jo določi zbor na podlagi gradbene. 
ga načrta; Zadiružnik mora vložiiti v za. 
družni fond 10% celotne vrednosti nje- 
gove gradnje. Vsak zadružnik odgovorja 
z desetkratnim zneskom vpisane pristop, 
nine, ki jo določi zbor. 

Upravni odbor sestavlja predsednik, 
tajnik in 1 do 5 članov. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Emhover   Martin,   ključavničar,   LitO- 

strojski blok 7, Znidar Rihard, tehnik. Li. 
toetrojski blok 1, Jesenšek Rudi, strugar. 
Litostro.ieki blog 7, vsi v Ljubljani. 

Okrožno sodišče y Ljubljani 
'dne 10. aprila 1952. / 

Zt 5/52 — Zadr VIII 71/1     3806 
230. -A- 

Besedilo: Vinogradniška delovna zadru. 
ga »Pleteršnik«, PKcce pri Brežicah. 

Na ustanovnem obenem zboru dne 23. 
II. 1952 je bila ustanovljena zadruga pr- 
vega tipa za nedoločen čas. 

Zadružniki vlažijo v zadrugo svojo zem- 
ljo. razen ohiSnice kot zakup. Članska 
vloga znaša 1% vrednosti vloženega pre. 
moženja po sklepu zbora. Upravni odbor 
eestavlja predsednik in 4 člani. Dolžnost 
upravnega odbora traja eno leto. 

Člani upravnega odbora so kmetje: 
Pikelo Karel, Pavlova vas 27, predsed- 

nik; Podgoršek Jože. Pavlova vae 22; 
Turnšek Jože. Pavlova vas 44; Cirnski Ste. 
fam, Pišece 9, in Petamčič Miha. Pišeoe 18. 
Pooblaščenca za podpisovanje sta: Pikelc 
Karel, predsednik, in Podgoršek Edo, 
kmet   Pišece 2. 
r  - Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 29. marca 1952. 
Zt 51/52 - Zadr IV 82/1      3196 

Spremembe 
231. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna ladru- 
ga, Mozirje. 

Na obonem zboru zadruge 30. I. 1952 
se je spremenil naziv zadruge. 

Besedilo odslej: Kmečka delovna za. 
druga »Savinja« v Mozirju. 

Prvi člen zadružnih pravil ee odelej 
med drugim glasii; Delovni kmetjo in ne. 
kaj drugih ljudi iz KLO Mozirje, 0L0 
Šoštanj 60 prostovoljno združi y kmečko 
delovno zadrugo »Savinja« v Mozirju, za- 
to da bi si s skupnimi proizvajalnimi 
sredstvi in 6 skupnim delom ustanovili 
zadružno gospodarstvo z napredno orga. 
nizacijo, plansko proizvodnjo im visoko 
produktivnostjo dela. Postavijo mlin, usta. 
norijo zadružno gostilno, prenočišči, ža- 
go, mizarsko, kolarako, sodarsko in kova. 
ško delavnico.   .     ^ 

Izbrišeta ee Štrucelj Franc in MiklaVc 
Angela in vpišeta nova izvoljena člana 
upravnega odbora. 

Pumcer Franc, kmet, Loke 19. Gregom 
Francka, kmečka tìelavka, Mozirje 119. 

Okrožno sodišče, v Celju 
dne 12. marca 1952. 

Zadr VIII 79/2 2764 
• 

232. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za. 

drug za okraj Poljčane, zadruga z omoje. 
nim jamstvom. 

Izbrišejo se Kolar Alojz, Šalej Viljem, 
Božiček Edo, Gajšek Maks.Zafošniik An- 
ton. Beškovnik Karel in vpišejo novi Čla. 
ni upravnega odbora: 

Zafošnik Kari, kmet. tehnik, Vešenik2; 
Sivka Janez, Senovica 37, Leveč Franc 
Loče 25, Frelih Anton, Slov. Bistrica 101 
Fijavž Anton, Lrška gpra 22, imetje, in 
Marinšek Joža. kmečki sin, Zreče. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 19. marca 1952. 

Zadr VII 113/3 2873 
* 

233. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Radmirje. 
Izbrišejo se Veber Ivan, Grmadaik Pc- 

ter, Podbrežnik Jože, Benda Anton in 
Stigliò Amalija ter vpišejo novi izvoljeni 
Člani upravnega odbora: 

Nerat Franc, rudar, Radniirje 48; Spen. 
de Anton, delavec, Okonina; Jurjevec 
Anton, kmet, Melise; Kolar Martin, čey. 
ljar. Okonina, in Potočnik Frame, tesar, 
Juvanje. Izprememjen je 32. člen pravil 
tako, da ee zvišajo zadružni deleži. * 

'   Zadr VIII 25/8 3580 
Besedilo: Kmetijska zadruga s, o. j. 

Slov. Konjice. 
Izbrišejo se Golnik Jože. Petelinek Jo- 

že, Furman Ivan in Gošnik Mirko ter vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora, posestniki: 

Kline Anton, Breg, Straka • Viljem, Bla- 
to, Leskovar Ivam. Konjiška vas, Ribič 
Anton, Nova vas, in pooblaščenec za so. 
podpreovamje Strmšek Frranijo,,,namešč2- 
nec KZ Konjice. Kmk Anton je podpred- 
sednik odbora. 

Zadr VI 120/25 3546 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 3. aprila 1952. 

234. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. j. 

Zreče. 
Izbrišejo se Podvršnik. Anton, Radajc 

Ivan, Kuzman Kari, LepSima Josip, Kovač 
Ivam,* ••••••• Fram&Hkai, Ravnaik Jože in 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega od. 
bora: • 

Jamcič Karel, kmet, Gtrafic 7; Vuhérer 
Albin, kmet, Zreče 2; Kovalo Jožica,-kmet. 

hčd, Dotama 31; Vantar Jože. GraČič 12; 
Marčič Adi, Dobrava 29;. Kvas Franc,. 
Zreče 7, kmetje, in Flis Jernej, najemnik," 
Radana vas 3. Pooblaščena za eopodplso- 
vamje sta Orož Jože, knjigovodja KZ, 
Radana vas 3. in Kuzman KaroL uprav, 
nik KZ Zreče 86. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. aprila 1952. 

Zadr VII 49 3808 

235. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga v Cerk. 

nem. 
Z odločbo poverjenlštva za lokalno go- 

spodarstvo 0L0 Idrija IV 383—5/50 z dne 
11. II. 1950 je zadruga prešla v likvida- 
cijo. 

Besedilo odslej: Obnovitvena zadruga v 
Cerknem v likvidaciji. 

Likvidatorji so: Bevk Gabrijela, knjigo, 
vodja okrajne pekarne, Cerkno 85; Po. 
dobnik Jožef, upravnik okrajne opekarne, 
Cerkno 140, in Peternelj Albina, upoko. 
'jena namešČenka, Cerkno 126! ki nodpisu. 
jejo po dva skupaj 

Rez 3/45-11 2980 
Besedilo: Vinarska in sadjarska zadru. 

ga v Vipavi. 
Izbriše se Kosovel Anton in vpilo novi 

član upravnega odbora 
Grunlar Albin, kmet, Sniarje.Zavi..o 33. 

Zt 24/48—27 2981 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 19. marca 1952. 
• 

23fi. 
Besedilo: Čevljarska produktivna zadru. 

ga v Štanjelu. 
Na. podlagi sklepa občnega zbora : dne 

26. II. 1932 ee "izbrišeta Grmek Frane, in 
Fabjan Filip ter vpišeta nova izvoljena 
člana upravnega odbora: 

Pilat Joahim in Pelat Zora, Štanjel 48. 
Predsednik zadruge je Fabjam Emil. 

Okrožno sod'šče v Gorici 
dne 31. marca 1952. 

Zt 90/47—9 3344 
• 

237. 
Besedilo: Krojaška produktivna zadruga 

z o. j., Ljubljana, Dravlje. 
Izbrišeta se Kocjan Vinko, Vidmar An. 

ton in vpišeta nova člana upravnega od. 
bora: 

Štrukelj Marija, krojačica, Podutiška 
39, Pavlin Alojz* krojač, Novi blok 3, oba 
v Ljubljani. 

Zadr VIII 21/3 2594 
Besedilo:  Elektrostrojna  zadruga Pod. 

blica.Jamnik, zadruga z omejenim jam. 
etrom. 

Izbrišeta se Mohorič Jože. Bertoncelj 
Jože in vpišejo novi člani upravnega od. 
bora,: 

Bester •••••, Jamnik 2, Vidic Milan, 
Podblica 5, kmeta, Luzaar Janez, krojač, 
Podblica 26. in Mali Anton, tesa*. Pod- 
blicai 21. 

Zank III 95/39 2597 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 12. marca 1952. 
• 

238. 
Besedilo: KrojaSko-šmljska produktivna 

zadruga z omejenim jamstvom, Vrhnika. 
Izbrise se Drašler Marta in vpiše novi 

clan upravnega odbora: 
Štimec Marija, šivilja Vrhnika, Ra- 

skovec 9. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 17. marca 1952. 
Zadr VI 246/4 3102 
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Izbrisa se Laznik Ivani pooblaščenec za 
podpisovanje. 

OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 
dne 29. }um% 1951, 

Št. 612/1-1951 6452 
• 

975. 
Besedilo: Krajevna obrtna podjetja, 

Mežica; Krajevno gostinsko podjetje, Me. 
Žica, 

Izbrišete se Proeen Manko in Majer 
Marijana ter vpišejo: 

Laznik. Ivan, upravnik, nadomešča ga 
Ari Jože, in Kuljad Franc, računovodja, 
ki podpisuje po zakonitih pooblastilih; v 
odsotnosti   enega   izmed teh sQpodpisuje, 
Mlinar Leopoldina, blagajnik. 

OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 
dne 1. julija 1951. 

Št  458/1-1951 6475 , 
* 

976. ,      i 
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup 

kmetijskih pridelkov, Slovenj Gradec, 
Podjetje je na podlagi odločbe OLO, ät. 

1/51 z dne 4. VII. 1951 prešlo v likvida- 
cijo. 

OLO Slovenj Gradec, poverj. «a finance 
dne   1.  avgusta  1951. ' 

St   662/1-51 9988 
* 

977. 
Besedilo: Krajevno trgovsko podjetje, 

Vuzenlca, 
Izbriše ee Vezovnik Hubert, upravnik, 

in vpiše 
Kni?ej Janko, upravnik, z istimi poobla- 

čili. 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 4. februarja 1952 
St. III/8—280/1—52 3371 

978. 
Besedilo: Okrajno' lončarstvo in pecar, 

»tvo, Slovenj Gradec. 
IzbriSe se Magdi« Jože, kajagovodja, in 

vpiše 
Javomik Franc, knjigovodja, ki bo so. 

podpisoval z "upravnikom. 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 26. marca 1952. 
St  •/8-31/50-1952 3375 

• 
879. 

Besedilo: Okrajna lekarna, Slovenj Gra- 
dec. 

Za okrajno lekarno v Slovenjem Gradcu 
m v Crai podpisujejo; 

Mr. Klobučar Herman, samostojno, 
ter Viher Rudi, knjigovodja, v nje- 
govi odsotnosti pa iPrelog Mara, bla- 
gajnik; za okrajno lekarno Dravograd 
podpisuj© samostojno Mr. Jovan An. 
drej, upravnik; za, okrajno lekar- 
no, Marenberg podpisuje samostojno 
Mr. .Tomič Vladami,' upravnik; za okraj. 
no lekarno na Prevaljah podpisuje samo.- 
stojmo Mr. Sfevarca Marijan; V odsotnosti 
teh so pooblaščeni za podpisovanje: Mr. 
Klobučar Herman, Viher Rudi, knjigovod- 
ja, in Prelog Mana, .blagajnik okrajne le. 
kam e Slov. Gradec. 

'    St. HI/8 81/54-1952 S616 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Vtuenica. 
Izbriže ee Andraôic Alojz in vpišeta: 
Potočnik Leopold.- poslovodja, in Zav- 

cer, Marija, namešeenka. 
St. •/8  31/55-1952    _    3620 

«.OLO Slovenj Gradec, .poverj. za finance 
dne 28. marca 1952. 

980. 
Besedilo: Tovarna kos, Slovenj Gradec 
Vpiše se 
Tretjak Jože, namestnik direktorja, ki 

eopodpisuje z že. registriranimi poobla. 
Ščenci ter v odsotnosti direktorja. 

OLO Slovenj Gradec, poverj. za linance 
dne 2. aprila 1952 
£*. III/8-31/56— 52 3618 

981. 
Besedilo: Mesarija, KLO Ljubno. 
Besedilo odslej: Klavnica in mesarija, 

KLO Ljubno. 
OLO Šoštanj, poverjeništvo Za linance 

dne 6. decembra 1951. 
5t. 2224/51 11735 

982. 
Beeedilo: Krajevna žaga, Ravne. 
Izbrišeta se Rajste? Frame in Lesnik Bo. 

štjan ter vpiše: 
Sla tins ek Martin, tajnik KLO. 

OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 
dne 20. februarja 1952. 

,. St. 1303/52 1945 
• 

983, 
Besedilo: Remontno podjetje MLO Tol- 

min. > 
Izbrišeta se Ruiar Anton in Cazefura 

Ludovik ter vpišeta: 
Costantini -Eva,   'računovodja, im Oble. 

ščak   Jožef,   ki   podpisuje v odsotnosti 
upravnika  eli  računovodje. 

OLO Tolmin, poverjeniStvo za finance 
dne 3. julija 1951. 

St. 36/89-51 6598 

984. 
Besedilo:  Okrajna opekarna, Kobarid. 
Izbriše se Sturm Ludvik in vpiše 
Kranjc Vida,, računovodja, s pooblasti. 

• po pravilih podjetja. 
OLO Tolmin, poverjeništvo za finance 

dne 20. septembra 1951. 
-  - Št. 36/131-1951 9530 

• • 
985. 

Besedilo:   Splošno   trgovsko   podjetje 
>Planikac Zadružnega sklada' — Tolmin. 

Izbriše ee Gabršcek Jože in vpiše 
Cesar Franc, upravnik. 
0L0 Tolmin, poverjeništvo za finance 

dne 5. oktobra 1951. 
St. 86/140-51 9873 

^Besedilo: Čevljarsko podjetje, Bovec.    ' 
Z odločbo KLO Bovec št, 1886 z dne 18. 

XI. 1950 je prešlo podjetje 20. XI. 1950 
v likvidacijo. 

Firma podjetja: kakor doslej, e pri- 
pristavkomi >v likvidaciju.. 

Za podjetje v. likvidaciji podpisuje li- 
kvidator Vojčickl Majda. 

0L0 Tolmin, poverjeništvo za finanee 
dne 25. decembra 1951. 

St. X-36/175-1951        12235 
* 

987. 
Beeedilo: Obrtno podjetje MLO Tolmin. 
Izbriše») ee zaradi vključitve v druga 

podjetja MLO obrati >Peoivo«. >Cirkular- 
ka< in jSodavičarstvoi, 
.  OLO Tolmin, poverjeništvo za finance 

dne 4. aprila 1952. 
St. 36/45-52 3471 

Besedilo:; Krajevno trgovsko podjetje, 
Sv. Lucija ob Soči. 

Podjetju se priključi obrat >Pekarna<, • 
0L0 Tolmin, poverjeništvo za finance 

dne 8. aprila 1952. 
St. 36/47-52 3607 

* 
989. 

Besedilo: Klavnica, KLO Zagorje. 
Izbrišejo se Skrabar   Franc.   Rančigoj 

Drago in Jokovic Dušan ter vpišejo: 
Fink Martin, načelnik, Hauptanen Alr 

bert, komercialist, in Lilija Zdr&vko. ra- 
čunovodja. 

fit. 6039/1-1951 10056 
Besedilo: žaga KLO Zagorje, 
Izbrišejo se Ranôigaj Drago,   Skraber 

Franc, Jokovic Dušan in vpišejo: 
Fink Martin, načelnik, Hauiptman Al- 

bert, komercialist, in Lilija Zdravko. ra. 
čunovodja. 

St. 6037/1-1951 9968 
0L0 Trbovlje, poverjeništvo za finanee; 

dne 11. oktobra 1951. 
990. 

• 
, Besedilo: Krojaška delavnica KLO Ra- 
deče. 

Beeedilo odslej: KrojaSko šiviljska de- 
lavnica, Radeče. 

Poslovni predmet: Vsa dela krojaSko. 
šivoljeke stroke. 

Vpiše ee podružnica: Radeče št. 61. 
Izbriše se Lasio Franc in vpišejo; 
Nahbar Artur, Jainežic Slava» Debeljak 

Jožica. 
OLO Trbovlje, poverjemtttvo ta finance 

dne 5. aprila 1952. • 
St. 1742/2—1952 3644 

• 
991. 

Besedilo: Okrajno kolarsko.miz&rsko 
podjetje. Mirna.   , v 

Besedilo odslej: Kolaroko-misarsko pod., 
jetje, M'rna. 

OLO Trebnje, poverjeništvo za finanee ' 
dne 4. aprila 1952. 

' St. 984/1—52 ?409 

Izbrisi 
992. 

Beeedib:   Gozdno gospodarstvo, Bled, 
Zaradi spojitve z  Gozdnim gospodar« 

stvoru, Kranj. 
Ministrstvo za finance LAS, Ljubljana 

dne 29. marca 1952. 
Št. 243 168—1952 2675 

* 
998. 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo. Po. 
stojna. 

Zaradi spojitve z Ctazdnran gospodar, 
stvom Sv Lucije ob SočL 

St. 243 182.1952 3686 
Beeedilo: Gozdno gospodarstvo, Sv. Lu. 

dja ob Soči 
' Zaradi  spojitve  z  Gozdnim  gospodar- 

stvom Postojna. 
St. 243 182—1952 3687 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 9. aprila 1952. 

994. .   -, 
Besedilo:*>Gostilna< KLO Marija Gra- 

dec. 
Zaradi opustitve podjetja. 

£1.185/1—1932   . 989 
Besedilo: Valjčni mlin, Marija Gradec. 
Zaradi opustitve podjetja. "., 

I   ,  . St. 184/1—1952 987 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 21. januarja 1952. 
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994 a. 
Besedilo: >Gostilna« KLO Trnovlje. 
Zaradi opustitve obrata. 
OLO Celje «kolica, poverj. za iinance 

dne 24. marca 1952. 
St. 1023/1—1952' 3086 

• 
995. 

Besedilo:   Krajevna  gostilna  >Xanos«, 
Cerovo. 

Ker je prenehala e .poslovanjem. 
OLO Gorica, poverjeništvo za iinance 

dne 28. maja 1951. 
St   855/51 7428 

Besedilo: Krajevna gostilna, Deskle. 
ât. 1244/51 7430 

Besedilo: Krajevno, šiviljsko podjetje v 
Desklah. 

St. 1244/61 7421 
Podjetji" ee jabrlšela zairadi epojitve • 

»Upravo krajevnih podjetij«, Deskle. 
Besedilo: Krajevna gostilna >Fri Rdeči 

zvezdi«, - Med ana. 
Št. 1254/51 7417 

Ker preide pod upravo KDZ Medana. 
OLO Gorica» poverjeništvo za finance 

dne 6. julija 1951. 
• 

»97. 
Besedilo: Mestna uprava gospodarskih 

podjetij, Solkan. 
Ker je prešla pod upravo »Trgovskega 

podjetja*, Solkan. 
OLO Gorica, poverjeništvo za Iinance 

dne 1. avgusta 1951. 
St. 1416/51 7611 

'    Üj, 
»98. 

Besedilo: Krajevna mesnica, Vipava. 
Ker ee je spojila e Krajevnim trgovskim 

podjetjem, Vipava, 
OLO Gorica, poverjeništvo za iinance 

dne 29.' februarja 1952. 
St. 1000/9-52 2095 

, • - 
»99.    • 

Besedilo: Krajevna kovaška mehanična 
delavnica, Renie.        . 

.    Ker jo je prevzela KDZ Renée. 
OLO Gorica, poverjeništvo za finance 

dne  11    aprila  1952. 
&t. 1000/18-52 3730 

leoo. 
Besedilo:    Mestno podjetje »Brivnic*«, 

Tesenic*. 
Zaradi končane likvidacije. 

St. VIII-582/6-51 10772 
Besedilo: Mestno podjetje »Žaga«, Jese. 

nice. 
St. VIII-587/4—51 10769 

•   Besedilo:    Mestno    trgovsko   podjetje 
»Sad je-zelen java«. Jesenke, 

.   .Sf. 281/4—51 10775 
Besedilo: Delavsko uslužbenska restar, 

racija MIX) Jesenice. 
Zaradi končane likvidacije. 

St. VIII-580/4—51 10773 
ML0 Jesenic«, poverjeništvo  za  finance 

dne 6. novembra 1961 .   , 
• " 

1000» 
Besedilo: Potujoči kinematograf, Kam- 

nik. 
' Zaradi prenehanja. posipanja. 
OLO Kamnik,' poverjeništvo ca finance 

doe 11. novembra 1951. 
St, 2663-••/•1     ., 

1001. 
Besedilo: Pecivo, Kranj, v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 
MLO Kranj, poverjeništvo za finance 

dne 4. aprila 1952. 
St. 376 8479 
• 

1002. 
Besedilo:   Krajevno gostinsko podjetje, 

Podbrezje. 
St. II-296/4-52 3094 

Besedilo: Krajevna gostilna, Duplje. 
St. II-296/5—52 3095 

Besedilo: Gostilna, Naklo. 
St. II—296/6-52 8096 

Vsa tri p<Mjetja ee izbrišejo zaradi spo- 
jitve v novo podjetje, 

0L0 Kranj okolica, poverj. Za finance 
dne 26. marca 1952. 

• 
1003. 

Besedilo: Mestno podjetje >Javna teht- 
nica«, Brežice. 

St. 1068/1 3537 
Besedilo:   Mestno podjetje »Klavnica«, 

Brežiee. 
St. 1071/1—52 3543 

Besedelo;    Mestno podjetje >Pogrebni 
zavod«, Brežice. 

St. 1069/1 3536 
Besedilo: Mestno  podjetje »Vodovod«, 

.Brežice. 
St. 1070/1 3535 

Besedilo:    Uprava    državnih    zgradb, 
Brežice. 

St. 1066/1 3539 
Besedilo:    Uprava    državnih    zgradb. 

Krško. 
St. 1067/1    , 3538 

Besedilo; Uprava državnih zgradb, Sev- 
nica. 

St. 1064/1 3541 
Besedilo: Uprava vodovoda, Sevnica. 

St. 1065/i 3540 
Podjetja se izbrišejo,,    ker  postanejo 

proračunske ustanove e samostojnim fi- 
nansiiranjem. 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
. do© 7. aprila 1952. 

• 
1004. 

Besedilo:    Krajevna gostilna, Podsreda 
•. 23). 

Ker je prenehala poslovati. 
OLO Krško, poverjeništvo ZA finance 

dne 16. februarja 1952. 
et 536/1 1591 

ÎOOS. 
Besedilo:     Okrajno  pleskarstvo,    Dol. 

Lendava. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO Lendava, poverjeništvo za finance 
dne 5. julija 1951. ' 

St. 680/1951 6547 
• / 

1005 a. 
Besedilo:    Okrajna dež&ikarna, Dolnja 

•Lift D Hfl v'tt 

Ker je bilo z odloîbo OLO Lendava, 
Št. 99/1—1952 z dne 11. marea 1952 pre. 
neseno v pristojnost MLO Dolnja Lenda- 
va, pod naslovom »Dežnikama heroj Ste. 
tan Kovač« v Dolnji Lendavi. 

OLO Lendava, poverjeništvo za finance 
dne 4. aprila 1952. 

St. 272/1952 3412 
'•  •'• 

1006. 
Besedilo; Komunam« banka MLO Ma. 

r>h«r. 

Zaradi prevzema po Narodni banki 
FLRJ. 

MLO Maribor, poverjeništvo «a finance 
dne 10. marca 1952. 

St. Pov 56/63-52 3328 
• 

1007. 
Besedilo: Okrajno gostinske tarletttn» 

podjetje »Pohorje« v Mariboru. 
Zaradi združitve e podjetjem Združe- 

nje državnih gostinskih podjetij Maribor 
okolica. 
' OLO Maribor okolica, poverj. za finance 

'  dne 25. avgusta 1951. 
St. 2S39/1-IV/1-1ÖW 8523 

• 
1008. 

Besedilo:  Mestno  podjetje »Mehanična 
delavnica«, Murska Sobota. 

Zaradi združitve. 
OLO Murska Sobota» poverj, za finance 

dne 11. aprila 19î2 
St. 3121/1—1952 3777 

,    .••->•"    " • 
1009. 

Besedilo: Okrajni magazin, Poljîane. 
Ker je prenehalo poslovati. 

OLO Poljeane, poverjeništvo za finance 
dne 4. aprila 1952. 

SSt. 1305-52 3523 
• 

1010. 
Besedilo:   Krajevna gostilna.  Loie. 
Ker je -prene.valo s poslovanjem. 

et.   1430/52 4055 
Besedilo: Okrajno združenje državnih 

gostinskih  podjetij, Poljîane. 
Ker 'je 'prenehalp' s 'poslovanjem. •• 

St.  1430/52 4051 
0L0 Poljeane,  poverjeništvo   za finance 

dne 15. aprila 1952. 
* 

1011.   • 
Besedilo: Krajevna mesarija in preka- 

jevàlnica, Sikole. 
Zaradi prenehanja, obratovanja. 

ÖL0 Ptuj, poverjeništvo za finance 
dne 21. septembra 1951. 

,   ž t. 868/1-51 . 9416 
• 

1012. 
Besedilo; Mestne obrtne delavnice, Or- 

mož. 
Zaradi prenehanja obratovanja.' 

,,. ;,0L0 Ptuj, poverjeništvo za finance 
dne 1. .aprila 1952. 

St. 536/1-52 3894 
i      •        ' •• 

1013. 
Besedilo: Javna tehtnica» Gornja Rad. 

- gona. 
Zaradi prehoda pod neposredno upra. 

' vo KLO Gornja Radgona. 
OLO Radgona, poverjeništvo za finance 

: :      dne 25. septembra 1951. 
St   70/42 9490 

'   •' 
1014. 

Besedilo: Krajevni mlin. Trate. 
.Zaradi   prenosa   pristojnosti   od   OLO 

Radgona na KLO Trate. 
0L0 Radgona, poverjeništvo za finance 

dne 29. marca 1952. 
St. 99/38 3242 

1016. 
Besedilo; 

denci 
Javna  tehtnica.   Sl*tma-Ra. 

;.• 
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239. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna xadru. 

ga >Franca Rozmana.Staneta* v Pirničah. 
Izbrišejo ee Bačniik Štefan, Narobe 

Ivan, Bohinc Stanko in vpišejo novi ciani 
upravnega odbora: 

Murgelj Kari, Zavrh 2, Zavašnik Franc, 
Sp. Pirnlče 31. in Rezeli Viktor, Zbilje 4, 
zadružniki. 

Zadr VII 39/5 3097 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za. 

druga tapetnikov z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Izbrišeta ee Clama Kobilica Avgust in 
Jager Frane ter vpišeta člana upravnega 
odbora: 

Demšar Mirko, tapetnik. Bitenčeva 3. in 
Hafner Frane, taipetoilk, Vodnikova cesta 
97, oba iz Ljubljane. 

Zadr VI. 62/2 3098 
Beeedilo: Obrtniška proizvajalna in pre- 

delovalna zadruga z o. i. v Kranju, 
Na zboru 28. II. 1952 so ee spremenila 

zadružna pravila v 14, členu. Delež znaša 
1500 din. 

Izbrišeta se Bizavičar Jože in Volčjak 
Janez ter vpišeta nova Elana upravnega 
odbora. Čevljarska raomocnika: 

Trček Janko. PrJmskovo 131. in Raz- 
polnik Štefan, Klanec 80. 

Zadr V'5/9 3954 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 26. marca 1952. 
• 

240, 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru. 

ga »Ljubo Sercer< v Brestu. 
Izbrišejo se Peršin Metka. Kumše Ja. 

nez in švigelj Stane ter vpišejo novi Ha- 
nf upravnega odbora, zadružniki: 

Arko Vladimir, knjigovodja, Malena 24; 
Krizman Roža, Brest 35. Gorenc Minka, 
Brest 35, BernaTd Franc, Brest 26, in Br. 
čun Ivan. Brest 35. - • *        i 

Zadr VII 46/2    .     '    3276 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga ščetarjev in metlarjev za Slovenijo 
s omejenim'jamstvom v Ljubljani.   , 

Izbrišeta ee ïircienc Hinko in Znidar 
Make ter vpišeta nova člana upravnega od. 
bora. 

Zupanò'S Janez, metlar, Ljubljana, Ce- 
lovska .81. Zavržnik Ivan. metlar, Komen, 
da, Moste 43 

Zadr I 129/82 #    3275 
Besedilo: Produktivna zadruga ljubljan- 

skih mizarjev z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. ' 

Izbriše ee VerbiČ Adolf in vpiše novi 
clan upravnega, odbora: 

Skalja Jernej, mizar, ' Ljubljana, Stari 
trg 9. 

Zadr I 125/82    ' 3277 
Okrožno sodišče T LJubljani 

dne 31. marca 1952. 
* •       • 

241. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga,  Črnuče. 
Na zboru 10, II. 1952 eo se spremenila 

. zadružna pravila v 32. členu. Delež znaša 
,300 din. 

Izbrišejo se Rotar Ivan, Petrič Apoloni, 
ja, Jerae Janee, ' Štebej Marija. Remi'c 
Frančiška, Grmek, Minka in vpišejo novi 
Člani upravnega odbora: 

Trček Franc, Podboržt 2, Petrič Mar- 
tin, mizar. Gmajna 4. •••• Franc ml., 
delavec Podboršt 16, Snoj Ana, cosp. po- 
močnica. Ježa 3, Močnik Matevž, meha. 
nik. Ježa 3, Štebej Srečko, kmet. Dobro- 
va^,  , • '-   ' 

• Zadr VI-103/5 3419 

Beeedilo: Živila«, obrtna nabavno pro- 
dajna zadruga živilskih strok z omejenim 
jamstvom r Ljubljani, 

Izbrišeta ee Grom Jože in Kal&č Franc 
ter vpišeta nova Žlana upravnega odbora: 

Ericlavec Gustav, obrtnik, Povšetova 47. 
Kircher Ivan. sodavloar, Alešova 10, oba 
v Ljubljani. 

Zadr VI 77/4 3418 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 2. aprila 1952. 
• 

242. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za- 

druga pletileev z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

izbrišejo se Javornik Anica in Traun 
Pavla ter vpišejo novi clami upravnega 
odbora: 

Lajovic Marija, pletilja, Lepodvorska 1. 
Gliba Josiptaa, Kavškova 26. Zadnek Bo- 
žema, Trata 14 Maglie Jelka, Selenbur- 
gova 6, vse v Ljubljani. 

Zadr VI 76/3 3422 
Besedilo: Slikoplesk, zadruga z orne. 

jenim jamstvom V Ljubljani. 
Izbrišeta se Selan 'Feliks im Klein 

Franc ter vpišeta nova člana upravnega 
odbora: 

Petrovič Anton, slikar in pleskar, Pred- 
•••••• 5, Okroglič Jože. pleskar, Svabi- 
čeva1 15. oba v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
, dne 3. aprila 1952. 

Zadr V 4/8 3420 
• 

243. 
Beeedilo: Kmetijska zadruga sv Dol. 

Logatcu. 
Na zboru 2, III. 1952 so ee snremenua 

zadružna pravila v 1-, 2. in 32. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Dol Logatcu. 
. Delež znala 1000 dinarjev. Člani odgo- 

varjajo za obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne, 
ga oziroma družinskega deleža.       - 

Izbrise ee Mueec Tomaž ter vpiše nov 
član upravnega odbora: 

Mihevc Anton. kmet. Dolenji Logatec 
Mirtinj hrib 40. 

Zadr V 8/12 - 3786 
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga 

>Jakoba Alešovcac T Polju, KLO Skaruč. 
na. 

Izbrišeta ee BlažiC Janež, Debevc Mari, 
ja in vpišejo novi člani; upravnega od; 
bora: Perne Matej, Polje 5, Znidar Anton, 
Polje i. Bergant Franc, Polje 9, kmetje, 
in Debevc Jože, kmetski sin, Polje 15. 

Zadr VIJI 39/2 3781 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 10. aprila 1952. 
'    • 

244. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna za. 

druga fotografov z o^ j. za Slovenijo v 
Ljubljani >Zafose 

Izbrišejo se Böhm Ciril, Bernik Vinko, 
Pogačnik Josip, Langarholc Franc in vpi- 
šejo novi Člani upravnega odbora, foto, 
grafi: '   ' 

Staut Gorgonij, Ljubljana: Tyrseva 35; 
Pire- Bogomil.   Maribor.   Gosposka   22; 
Bernardi /Rajko, Ljubljana.  Vrtača 5, In 
Ledlnik Maks, £t. Vid 16 nad Ljubljano. 

Zadr VI 65/6 3784 
Besedilo:  Kmetijska zadruga- v Stični. 
Na zboru 19.. II. 1952 so se epTemenila- 

zadmžna pravila vi.. 2. in, 32. členu. 
,Bes?dilo odslej: Kmetijska zadruga. • 

omejenim jamstvom T Stični. 

Delež znala 500 din. Člani odgovarjajo 
za obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkralneg.j lemeljnega - 
uiL. d-iizij»! .ga •^•• 
' Izbrišejo ee Seme Janez, Grabljevec Jo- 
že, Klančar Anton, Ceglar Anton, Kaste* 
lio Jože, Stare Alojz, Poiokar Janez in 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Meglic Franc, kmet. Mekin© 18, Oma- 
hen Anton, delavec. Gaberje 6; Bregar 
Franc, Stična 40; Boštnar Ignac, Metnaj 
20; Janežlč Alojz, Poljane 7; Urbas Jože. 
Vel. Dobrava 7, la Strinole Alojz. Vir 27. 
kmetje, 

Zadr VI 83/5 3783 
Okrožno sodišče v Ljubljani , 

dne 11. aprila 1952. 
• 

245. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Gor. Lo. 

gatcu. 
Na zboru 17. II. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v 1, 2, 16 in 32. členu. 
Beeedilo odslej: Kmetijska zadruga I 

omejenim jamstvom v Gor. Logatcu. 
Delež znaša 500 din. Člani odgovarjajo 

za obveznoti zadruge z lOkratnim zne. 
skom vpisanega enkratneca temeljnega 
oz, družinskega deleža. Upravni odbor 
sestavlja 11 članov. 

Izbriše ee Gantar Anton in vpišejo novi 
člar.i upravnega odbora: 

Tomazin Martin, Gorenja vas 29 in Mu • 
hevc Franc, Žilbrže 1, kmeta, Koren? Ivan, 
delavec, Gorenja. vas 3.        • 

Zadr VI 110/5 ,, 3953. 
Besedilo: Kmetijska.zadruga • Grosup. 

Ijem. : ,- 
Na zboru 24. II. 1952 eo se epremenila 

zadružna pravila v 1, 2,   in 32. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga • 

omejenim jamstvom, Grosuplje. 
Delež znaša 500 din. Člani odgovarjajo 

za obveznosti zadruge z lOkratnim zna- 
kom vpisanega enkratnega temeljnega oz. 
družinskega,deleža.'. ,.-       ..,     ,: 

Izbrišejo se Potokar Alojzij, Stranska 
vas. Kolenc Franc, Rozman Anton, Boh 
Franc, Polič' Ruža, Krizman Jože. Lam- 
prêt Alojzij, Javornik Franc in. vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Žitnik Alojzij in Novak Jože. nameščen- 
ca, Janežič Ivan in Boh Martin, kmeta, 
vsi Grosuplje in; .Zupančič Anica, na. 
meščenka. Perovo, Kopriveç Franc, Vel. 
Mlačevo, Tron tel j Jože, Gatina. kmeta. 

Zadr V 39/9 3951 - 
Besedčlo: Kmetijska zadruga • Ivančni 

gorici. 
Na zboru 24. II. 1952 so ee spremenila 

zadružna pravila v 1., 2. in 32. členu. 
Beeedilo odslej; Kmetijska zadruga i 

omejenim jamstvom'v Ivančni gorici. 
Delež znaša 500 din. Člani odgovarjajo 

za obveznosti zadruge z desetkratniin zne. 
skom   vpisanega  enkratnega  temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

/ Zadr VIII 70/15 3949 

Besedilo: Kmetijska zadruga na Mu- 
ljavi. 

. Na zboru 16. III. 1952 so se epremenila 
zadružna pravila v !.. 2. in 33. členu. 

Beeedilo odslej: Kmetijska zadruga i 
omejen'm' jamstvom na Muljavi, 

"Delež znaša 500 d'in. Člani odgovarjajo 
za, obveznosti zadruge z lOkraitnlm zne-' 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. " 
"Izbrišejo se Podržaj Jože,.Roštan Ja- 

nez. Zavodnik, Alojz in vpišejo novi člani 
upravnega' odbora; ' ' ' ' ' 
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, Struna Anton. Bojanji vrh 7, Sadar An- 
ton, Sušica 11. in Zaje Oiril. Muljava 3, 
vsi kmetje, 

Zadr VI 36/5 3952 
Besedilo: Kmetijska zadruga • Strugah. 
Na zboru 17. II. 1952 •• se spremenila 

zadružna pravila v 1.. 2. in 32. Senu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga, z 

omejenim jamstvom v Strugah. 
Delež znaša 500 din. Člani odgovarjajo 

za obveznosti zadruge z 20kratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Izbrišeta se Bradač Ignac Rue Jože In 
vpišeta nova člana upravnega odbora: 

MikliS Alojzij, delavec Tržič 3, Minič 
Ljudmila, učiteljica Lipa 16. 

Zadr V 190/5 \   (5950 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 16. ••••• 1952. 
• 

246. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Ambrus. 
Na zboru 28. II. 1952 so so spremenila 

zadružna, pravila v l->'2. in 32. členu. 
Delež znaša 500 din. Člani odgovarjajo 

za • obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oz'/roma .družinskega deleža. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom. Ambrus. 

Izbrišejo se Jakoš Rozalija, Zaje Anton 
in Mišmaš Franc ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora: . » 

Hočevar Anton, kmet, Primča vae 19. 
Gregorio Joža, kmet. Višnje 46, Meglen 
Franc, pos. sin, Vel. Korinj 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani    i 
.   dne 18  aprila 1952. 

•   Zadr V 199/3 3984 
• 

247. \ 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. Ro. 

Iehničice, 
Izbriše se Kolarič Ljudmila in vpišejo 

noïi izvoljeni člani upravnega odbora; 
Salej Anton. Berkovci, Senear Alojzij, 

Bolehničice. Sodeč Ferdo, Precettaci, 
kmetje. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 25. februarja 1952. 

Zadr IV 14 1916 
• 

248. 
, Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. Sv. 

Marjeta na Drav. polju. r 
Izbrišejo ee Maroič Ivan; Cafuta Ivan, 

Klasinc Tomaž. Lončarič Ivam, Turk Ivan, 
Šolar Martin in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Lorgeir Anton, kmet, predsednik; Greif 
Franc, zadružnik,  Trniče;    Petrovtfc Ot- 
mar, uslužbenec, Sv, Marjeta', Klrbiš Ivan, 
kmet io Požgan Ivan, zadružnik Prapolje, 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. februarja 1952. 

Zadr III 71 2102 
* 

24S. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. j. 

Miklavž pri Ljutomeru. 
Izbrišejo so Mlinaric Franc, Žorž An- 

gela, Plohi Alojzija, Zadravec Janko, Za- 
dravec Mihael In vpišejo novi Izvoljeni 
elanfi upravnega odibora: 

Zadravec Jožef, Zadravec Matevž, za- 
dražnika, in Šnajder Bolfenk kmet, Her. 
aaci; Snajdiar Anton je predsednik, Ja- 
nežič Stefan pa tajnik odbora. 

Zdr III 5 2101 

Besedilo: Kmetijska zadruga s. o. j. 
Mala Nedelja.     / 

Izbrišejo ee Zmazek Alojz., Magdič An- 
ton, Ivejšič Anton, Malek Jožef, Brumec 
Ignac, Pintarič Stanko  in  vpišejo  novi 
izvoljeni člani «pravnega odbora, kmetje: 

Karba Janez, Kosi Ciril, Kuršinci, Bel. 
šak   Janez,  predsednik,   Horvat   Mate'ja, 
Bodislavci, Kavaš Matija,  Drakovci. taj. 
nik in Blagovlć Janez, Bodislavci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. marca 1952. 

Zadr III 4 2100 

250. 
Besedilo: Kmetijska zadruea z. o. j. 

Sikole. 
Izbrišejo sa Mesaric Štefan, Kmetec Jo- 

že, Šegula Franc, Mohorko Avgust, Vi- 
đanja Franc in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora, kmetje: 

Peršuk Jakob. Mihelak Franc, Šikole, 
Prosenjak Stefan, Stogojnca. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 6. marca 1952. 

Zadr HI 78 2311 

252. 
• 

Besedilo: »Slikoplesk« z o. j. v Mari- 
boru. 

Izbrišejo se Osterc Ivan. Herga Srečko, 
Kocbek Janko, Berk Anton in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora, 
pleskarji: 

Kosii Rudi. taj>nik» Hriberšek Jože» 
Cernila Ivan, Škrinjar Anton, Kiep Franc, 
Mojzer Ivan, vsi v Mariboru. 

Zadr • 83 2309 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Podlehnik. » 
Vpiše ee obrat: Zadružna klavnica in 

mesnica v Podlehniku. 
Zadr III 46 2310 

*   Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 7. marca 1952. 

• 
253. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Mežica. 

Izbrišeta ee Leekoveo Anton, in Llbnik 
Miha ter vpišeta nova izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Kumprej Ivan, kmet in Stero Jože, 
kmet. ein. Mežica. OsojnJk Štefan je pred- 
sednik, Oserban Jože, podpredsednik, 
Oderlap Ivan po tajnik odbora. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 12. marca 1952. 

Zadr V  15 2589 
• 

254. 
Besedriio: Kmetijska zadruga z o. J., 

Grlava. 
Zadruga je prešla na podlagi sklepa 

občnega zbora z dne 15. II. 1952 v li- 
kvidacijo. 

Likvidatorji eo: 
Zadravec Viktor, kmet, Grlava, pred- 

sednik; Novak Jakob, kmet, -Banovci; 
Slavic-Franc, zadružnik; Salinen; Starnali 
Angela, knjijgovodfja, Grlava^ in Savio 
Jožefa, kmet. hči, Sallnci, ki podpisujejo 
po diva skupaj. 

likvidactiiska Unna: kakor doslej, e 
prietavkom:  >v  likvidaciju.•-• •-••• 

Zadr IV 30     ,''-     2592 
Besedilo : Kmetijska zadruga. z o. r j., 

Sv. Jurij ob SčavnicC 

Vpišeta ee obrata: 
Zadružna trgovina, poslovalnica Št. 2 v 

Vidmu ob Ščavnici 19, ki bo trgovala z 
manufakturo in  špecerijo. ter 

Zadrožna trgovina poslovalnica št. 3 v 
Okoslavcih 56, trgovina z mešanim bla. 
gom. 

Zadr IV 63 2590 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Vurberk pri Ptuju. 

Izbrišejo ee Kodrič Rudolf, Gajzer Ivan, 
Pirnik Ivan. Sakelšek Jože, Vodan Jože 
in vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Kegl Viktor, kmet. tehnik, predsednik; 
Zelenko Nada, učiteljica, Vumpah. pod- 
prdsednî'k; Črnko Vinko in Minih Janez, 
kmeta v Krčevini; Vodan Daniel, kmet, 
Rogoznica, in Krepek Jožko, uslužbenec, 
Vumpah, tajnik odbora. 

Zadr IV 23 2591 
Okrožno sodišče v Mariboru 

\ dne 13. marca 1952, 
•¥• 

255. 
Besedilo: Kmetijäka zadruga z o. j., 

Krčevina pri Ptuju. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z o 

4J. Ptuj- 
Zadružni delež znaša 500 din. Vsak 

zadružnik odgovarja le z 20 krstnim znee- 
kom  vpisanih  obveznih   deležev. 

Izbrišejo se Slabe Fitp, Zoreč Konrad, 
Ritonja Frano io vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Horvat Franc, kmet, Orešje; Čoh Av. 
guet, kmet, Stoki; Slalbe Kad, ključavni- 
čar, Krčevina; šegula Anton, kmet, Mest. 
tni vrh in Skaza Katarina, pos. hči, 
Krčevina. 

Zadr  V  5 2673 

Besedilo: Vinogradniška obdelovalna za. 
druga »Ivan Cankarc, Peter pri Maribo- 
ru. 

Izbrišejo se Gutsmandl Jožef, Žižek 
Anton, Kranjo Alojz, Berlič Miha, Flu- 
her Anton, Damiš Franc in vpišejo novi 
izjvoljeni Hanl upravnega odbora, 'za- 
družniki: 

Verlič Stanko, Celestrina, upravnik; 
Harb Maks, Vodole; Lipovec Jožef. Hren. 
ca; Harl Ivan, Ruperče in Škof Pavla, 
Nebova.        l 

Zadr II 100 2672 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J., 
Sv. Lenart v Slov. gor. 

Izbrišejo ee Tušek Franc. Breznik 
Franc, Valder Radko in vpišejo novi 
izvoljeni člani upraivnega odbora: 

, Damiš" Ivan. kmet, Radehova; Kram. 
berger Olga, zadiružnica Sv. Lenart; Čeh 
Jože, obrtni mojster, Sv. Lenart; Murko 
Frain&k, kmet. Zerjavci in Qrnik Ru- 
dolf, delavec, Zg. Zerjaivcii Kramberger 
Franček, je tajnik odbora. 

Zadr II 127 2674 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 14." marca 1952. 
•      • 

256. 
•  Besedilo:  Kmetijska zadruga z  o. j., 
Sm&rjeta ob Pesnici. 

Izbrilšejjo e© ProSner Franc, Vauefe 
Mirko, Daks Mirko, Ilešič Marica in voi- 
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sejo nova izvoljeni ciani upravnega od- 
bora: 

Vogrin Franc, kmet. Vukovje; ••••. 
kovic Slavko uslužbenec. Kopivnik, pred- 
sedmič; Ëuman Anton, upokojenec, Vosek, 
GrušovnJk Slavko, kmet. Ruperče; Filip» 
čič Franc, kmeit, Vosek; Majerič Hugo, 
učitelj,, Ruperče; Horvat Lovro. kovač, 
Pernica, Lah Ludviki kmet, Dragucova in 
Sekol Albina, kmetica,  Vukovje. 

Zadr II 119 2879 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. i.. 

Tornisce. 
Izbrišejo ee Emciršič Tomaž, Vaupotič 

Kari, Zoreč Edvard, Verbek Tilka. Vodo. 
pivec Bogomix in vpišejo novi izvoljeni 
(Slani upravnega odbora; 

Hojnik Kari, miz. pomočnik; Simenko 
Stefan. Vindiä Janez, Zoreč Konrad, 
kmetje, vsi v Spodnjem Bregu, ter Cest- 
nik Matevž, referent za obrt, Draženci, 
Tomanič Mirko je predsednik. Fridauer 
Franc, tajnik, Hojnik Kari, upravnik. 

Zadr III 128 2881 
Okrožno sodišče v Mariboru' 

dne 19. marca 1952. 
• 

257. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Turški vrh. 
Na podlagi eklepov zborov prizadetih 

zadrug se je e to zadrugo spojila Kme- 
tijska zadruga z o. j. Zavre, ki je e tem 
prenehala obstojati. 

Okrožno sodišče Maribor 
dne 19. marca 1952. 

/ Zadir III 136 2883 
' • 

25S. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru. 

ga, Negova. 
Izbrišejo se Vakaj Franc, Petek Franc, 

Ješovnlk Jakob, Trstenjak/Franc, Torne- 
ile- Antonija, Gomzii Alojz fia, vpišejo novi 
Mani upravnega odbora, zadružniki: 

Petek Franc, Mlakar Janez, Potočnik 
Jožef, Ješovnik Jakob, Prašiček Janez, 
vsi v Negovl, Petejjj Franc j© predsednik, 
Prašiček Janez pa upravnik zadiruge. So- 
podpr'BOvalec za zadrugo je Šajher Mari, 
ja, knjigovodja. • 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno 21. mairca 1952. 

Zadir II 111 2875 
• 

259. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna w. 

druga, Kozjak-Gor. Kungotà. 
Izbrišejo se Lukman Matej, Koletnik 

Anton Krajne Leopold, Robič Karl, Zun- 
ko Ivan, Pignar Marija • in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora, zadruž- 
niki: 

Majcen Matija, Kozjak, predsednik; 
Pignar Ivan, Plintovec, podpredsednik; 
Potrč Kari, Gradiška, Divjak Ivan, Vr- 
tiče, Fluher Franc. Plintovec in Ragolič. 
Fran«. Kozjak, Bračko Anica je blagajnik 
odbora. 

Zadr II 120 2876 
Besedilo: Kmetijska sudruga • o. j„ 

Ormož. 
Vpiše se obrat: Zadružna iklavnioa, 

Ormož. 
Zadr I 137 2874 

Besediïo^ Kmetijska zadruga z. o. j., 
Podvelka. 
. Točka 5 v 15. členu pravil ee,glasi od-, 
slej: Ce zbor ni sklepčen, sklepa • primeru 
4. odstavka tega člena eno uro pozneje, 

.Vprimeru 5. odstavka pa čez 8 dni ne 
glede na Število navzočih'članov zadruž- 

nikov ,če je bilo to v vabilu na zbor 
objavljeno. 

Zadružni delež znaša odslej 1000 din. 
Zadr II 138 2877 

Okrožno sodiate r Mariboru 
dne 21.  marca  1952. 

• 
260. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. i.» 
Ključarovci pri Ormožu. 

Zadruga je prešla na podlagi sklepa 
občnega zbora z dne 13, II. 1952 v li. 
kvàdacijo. 

Likvidatorji eo: Rajh Ivan, uelužbenec, 
Ključarovci, Horvat Make, zadružnik, Se- 
nik, Bezjak Franc, kmet. Senik.in "Breznik 
Matija, knjigovodja, Sv. Tomaž, ki podpi- 
sujejo pq diva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, s pri. 
stavkom >v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 24. marca 1952. 

Zadr IV 44 3054 
• 

261. 
Besedilo: Potrošniška zadruga i o. i., 

Ptuj. 
Zadruga je prešla na podlagi sklepa 

občnega zbor« z dne 16. III. 1952 v li- 
kvidacijo. 

Likvidatorji eo: Ogorelec Mirko, rav- 
natelj pletarne, Ptuj, predsednik; Rubin 
Maks, predsednik sodiišča; Sprah Stane, 
nameščenec MLO; Rudolf Ivan. upokoje- 
nec in Sellar Jože, nameščenec, vsi v 
Ptuju in podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska  firma:   kakor doslej, el 
prietavkom >v likvidaciji« 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 25. marca 1952. 

Zadr II  93 3052 , 
•,    • •    ' -   ' 

262. • 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. ]., 

Podlehnik. 
Izbrišejo ee Mero Anton. Cafuta Lovro, 

àirovnik Mirko, Meleš Ivan, Požar Av- 
gust, StrmŠek Terezija in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora, kmetje: 

Hernec Andrej, Sedlašek; Prevenšek 
Franc. Jablovec;-Kadliče,k Stefan, Gruš. 
kov je; Ötrovnifc Blaž, Bedlašek; Kozel. 
Franc, Zald in Svenšek Frane, Stauoši- 
na — Zadružni delež znaša odslej 500 dftn. 

i Zadr III 46        .      3193 
Besedilo: Okrajna iveta kmetijskih za- 

drug z o. j., Ptuj. 
Vpiže.ee obrat: Zadružna založna Wet 

v Ptuju." 
Zadr • 40 3194 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. marca 1952 

• 
263. 

Besedilo:' Kmetijska zadruga i o. j-, 
Cirkovce. 

Izbrišejo ee Klasinc Jakob, G olj at An. 
ton. Mlakar Ivan, Znidar Viktor, Mesaric 
Štefan, Kirbiä Jožef, sopodpisovalec za 
zadrugo Križ Oton ter vpišejo novi izvo. 
ljeni členi upravnega odbora, kmetje: 

Medved Ivan, Mihovce. predsednik; Sa. 
gadin Andrej. Mihovce. tajnik;' Baklam 
Franc, Cirkovce; Franges Stefan, Sp. Ja.' 
Mane; Lorger Anton in ' Vuk Stefan, 
Dragonja vae; Baumain Jernej, Pongerce; 
Voga Anton,. Cirkovce; Franges Franc 
Zg. Jablane. * i 

Zadr I 143 3426 
Besedilo: Kmetska zadruga * i o. j-, 

Sv. Tomai, '    '•'" '• 

Izibrišetet ee Majcen Anton, Vojsk Frane 
in vpiše novi izvoljeni član odbora: 

Kiikol Janko, matičar, Sv. Tomaž.. 
Člani odgovorjajo odelej za obveznosti 

zadruge z lOkrataim jamstvom. 
Zadr III 7 3423 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 29. marca 1952. 

• 
264. 

Besedilo: Kmetijska zadruga « o. U 
Trnovska vas. 

Izbrišejo ee Ornik Martin. Toplak Lov. 
rene, .Polanec Franc, Vašič Janez, Potrt 
Bolfenk, Grosek Franc, Feri Anton ta 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora, kmetje; 

Vidic Jožef, predsednik; Kronvogl Ka. 
mil», ••••••, tajnik; Kocmut Manija, 
Trnovska vas; Mohorič Franc Ločič. pod. 
predsednik; Gašparič Franc, Trnovski'Vrh; 
Rojko Frano. Bišečki vrh in Polanec To- 
maž, Trnovska vas. Murko Janez je bla. 
gajnik odbora. 

Zadružni delež znaša odelej   300 din/ 
Veak zadružnik odgovarja še i lOkrat- 
nim zneskom vpisanih obveznih deležen«. 

Okrožno sodišče T Mariboru 
dne 3. aprila 1952. 

Zadr III 76 - $424 
• 

265. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za. 

drug v Kočevju. 
Na riboru 22. IX. 1951 eo se spremenila 

zadružna praivila v 18. členu. Upravni 
odbor ima odslej 13 članov. 

Vpišeta se nova izvoljena člana uprav- 
nega odbora, kmeta: 

Püraat Andrej, Kočevje 182. In Hri. 
bar KarL Prigorica 14.   -      ' 

Okrožno sodišče r. Novem mesto 
dne 19. januarja 1952. 

Zadr III 9/8 -746 
• 

266. ' 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Mirni 

peči. . , 
Na zboru 4. II. 1951 so ee spremenila 

zadružna pravila v 18. členu. Odbor šteje 
odslej 11 članov. 

Izbrišejo ee Pavlenč Viktor, et, Povše 
Rudolf, Rozmian Franc, Božič Albert, 
Galič Karel in vpfeejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Pajvlenč Valktar, mL, mizar. Mirna ••• . 
22; Udovič Jože, Gor. Vrbovo 2; Pregar 
Alojzij, Globočdol 8; Kastelio Anion, Po. 
ljiane 4 in Bobnar Anton. Srednji Globo.       , 
dol 3, kmetje; Mum Julka, delavka. Mir- / 
na peč; Murgelj Ludvik, kmet. JaMan 4. 

Okrožno sod'šče • Novem mestu 
dn© 13. marca 1952. 

Zadr I 18/21 2669 

• 
267. 

Beeedilo: Kmetijska zadruga Dvor pri 
Žužemberku . 

Izbrišejo ee, Strumbelj Franc, Kavčič 
Anton, Arkar Feliks in vpišejo novi iz. 
voljeni Člani upravnega odbora: 

Zupanffč Ignacij, gostilničar, Dvor 1; 
Kdo Anton, kmet, Trebča vas 14; Iskra 
Stefan, logar, Ajdovec 5; Jarc Janez, 
Vel. Lipovec 11 in Knaleäjc Jože. Jama 
22, kmeta. 

Okrožno sodišče  v Novem mesto 
dite 15. marca 1952. , 

Zadr III 63/8 3080 
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Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vgl, ki o pogrešanih kaj redo, se poli- 
vajo» naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem alt skrbnikom. Po pretekn 
rokov bodo sodišča odločila  o  predlogih 
IV R 819/52 2984 

Drgajner Ivan, roj. 31. I, 1928, ključav- 
ničarski vajenec, Trnovlje 169, ee koi bo. 
ree NOV od oktobra 1944 pogreša. Pred- 
lagateljica je Drgajner Roža, Trnovlje 
169, p. Škofja vas, priglasitveni rok: tri 
mesece od te objave. 

Okrajno' eodišće • Celju 
dne 17. marca 1952. 

IV R 810/52 2983 
Grabnar Marija, roj. 17. III. 1926, hči 

Mihaela in Marije rojene Pistotnik. Selo 
19. Vransko, se kot interniranka v Ra- 
vensbrücku od aprila 1945 pogrela. Pred. 
lagatelj je Grabnar Mihael, Selo 19, 
p. Vransko, priglasitveni rok: tri mesece 
od te objave. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 19. marca 1952. 

I R 10/52 2730 
Cimerman Andrej, roj. 27. XI. 1906. sin 

Andreja in Uršule rojene Horvat, viničar. 
Police 96, ee kot moblliakanee. na pri. 
silno delo v Ptuju od 15, II. 1945 pogre- 
ia. Predlagateljica je Cimerman Marija, 
Plitvički vrh 13. ekrbnik pa Senekovič- 
Miha, kmet. Lomanoše. Priglaeitveni rok: 
rdvà meseca" od te objave. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
dne 14. marca 1952. 

R. 293/51 3281 
, Podbevšek Pavel. roj. 22. 1.1918, v Tr- 

novčah, gospodarski pomočnik v Sp. Pre- 
prečen 5. ee kot interniranec v Dachau 
od 1. III. 1945 pogreša Predlagatelji«« 
je Podbevšek Marija, gospodinja v Sp. 

'Praprečah 5, skrbnik Skuk Jože, usluž- 
benec pni tem eodišču. Priglaeitveni /ok: 
tri mesece od te objave.' 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 20. marca 1952.     , 

I R 70/52-5 * 3428 
Baraga Anton, roj. 6. ,IX. 1915, sin Aloj- " 

za  in  Frančiške  rojene Lavrič, čevljar,- 
Spodnji log 30, .je bil po kapitulaciji Ita- 
lije septembra 1943 mobiliziran in dode- 
Ijen Cankarjev>i brigadi. Poélan je bil na 
Turjak,, kjer je že po 14 dneh padel v 
boju z Nemci, Predlagateljica je Baraga 
Frančifika, Spodnji log, p. Mozelj, ekrbnik 
Brežic Jože. uslužbenec pri tem eodiščai. 
Priglasitvenj rok: tri meeece od te ob- 
jave. , 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 3. aprila 1952. 

1 R 66/51    . — 
Pantar Jakob, roj. 23. VII. 1951, gozdni : 

delavec, KoSerji 34. Kočevje, je bil kot 
borec NOV ob napadu na Ratje februarja 
1945 pri ' Žužemberku ujet in ubit i"1 ** 
od tedaj pogreša. Predlagateljica je P*n- 
tar Slava, črni potok 16, p. Kočevje, 
skrbnik, Brežic Jože,.-uslužbenec pri tem 
eodišču. Priglaeitveni rok: tri meeece od 
te objave. 

4 Okrajno sodišče • Kočevju 
dne 5. aprila 1952. 

II R 164/524 2885 
Požek Anton roj. 5. I. 1926, se kot 

borec NOV trd oktobra 1943. pogreza. 
Predlagatelj je Požek Mamja, Butoraj 16. 
skrbnik Zeleznik. Simon, uslužbenec pri 
tem sodišču. Priglaeitveni rok: dva me- 
seca od te objave. 

Okrajno sodišče r Kranju, 
dne 19. marca 1952. 

I R 222/51—7 0357 
Burdych Cvetko, roj. 26. II. 1928. 6in 

Ervina in Janje rojene Košir, Čevljarski 
vajenec Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 
307, se kot ranjeni borec NOV od novem, 
bra 1943 pogreša. Predlagateljica ie Bur- 
dych Janja, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 
307, skrbnik Salar Karel, uslužbenec RLO 
IV, Ljubljana, Cesta v Mestni log 25. 
Priglaeitveni fok: dva meseca od te fb- 
jave. 

Okrajno sodišče Ljubljana mesto 
dne 20. junija 1951. 

I R 295/51.5 2464 
Urbane Aloj«, roj. 21. V. 1925, ein 

Franca in Alojziiije rojene Lopota, trgov, 
ski ' vajenec v Ljubljani, Zaloška 165, 
se kot borec NOV od jeseni 1943 pogreša. 
Predlagatelj je Urbane Franc, Ljubljana, 
Zaloška 165. ekrbnik Kregar Avgust, 
Ljubljana, Zaloška 153. Priglasit veni •••: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno  sodišče Ljubljana  mesto 
dne 25. februarja. 1952. 

I R 125/51-3 . 2604 
Radoha Stefan., roj. 4. XII. 1920, sin 

1 Ivana in Magdalene rojene Kociper, tesar 
v Banovcih 25, se kot- mobiliziranec nem. 
ike vojske in pozneje borec NOV od zi. 
nie 1943/44, ko je baje .padel pri Solčavi, 
pogreša. Predlagateljica'je Radoha Anka, 
Banovci 25 ekrbnik Zunič Ignac, usluž- 
benec pri tem sodišču. Priglaeitveni rok: 
dva meseca od te objave.   • 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 10. marca 1952. 

I R 97/52—3 2606 
Kosi Alojz; roj. 3. VI. 1904, ein Mi. 

haela in Manj« rojene Majcen, viničar v 
Veličanah 25, je kot borec NOV od leta 
1944 baje padel nekje na Primorskem. 
Predlagateljica je žena Kosi Marija, Ve- 
ličane 70. 
I R 98/52-3 '   ' *        , 2607 

Paulič Matija, roj. 4. I.'. 1916, sin An. 
tona m Mjri je'rojene Sernec, teeafski 
pomočnik.r   Logarovci 62. je bil 24. VIII. 
1943 prisilno mobiliziran v nemško voj- 
eko in je baje padel 12. HI. 1944 na 
Krimu v Rusiji. Predlagateljica je Pau- 
lič Ana, Logarovci 4•. 

Skrbnik   obeh   pogrešanih   je   Zunič 
Franc, uslužbenec^pri tem sodišču, pr-gla. 
sitveni rok: dva meseca od te objave. 

.   Okrajno sodišč« y Ljutomeru, 
dne 11; marca 1052. .• 

II R 547/52        ' • 3626 
Brumai Zora, roj. 30.'I. 1924, hči Iva. 

na in Dragice, rojene Kralj.- nameščenka, 
Maribor,   Kolod^voreka 33 je bila 15. X. 
1944 kot prisilna izseljenka ,Vi Bosni in 
pozneje. sodelavka z NOV aretirana, od- 
peljania v Lepoglavo in ee.od tedaj po. 
greša 'Predlagateljije,'Brumali Ivan, Ma. 
ribor,4 Kolodvorska.-'?, ,;ekrboJk. Žemljic 
Vlado, uslužbenec eveta'za *•••1•• ekrb- 
stvov Mariboru: Prigìaeltvenirrokr"'••• 
meeece od te objave, v;       - """" 'fn '~'J 

Okrajno/sodišče • Maribora w 
1 dne 8. marca 1952.' 

I R 286752-5 
Kren Jožef, roj. 2. II. 1912, ein Alojza 

In Marije rojene LUek, kmečki delavec* 
Plač 13, je bil v novembru 1944- od. 
peljan u taborišča Dachau v taborišče 
Buchenvald in se od tedaj pogreša. Pred- 
lagateljica je Kren Marija. Plač 18, Ma- 
ribor okolica, skrbnc'k Visočnik Hinko, 
Plač 4> p. Svečina. Priglaeitveni rok: 
dva meeeca od te objave. 

I R 285/52-4 
Herbet Karel, roj. 22. I. 1874 v Jennee- 

dorfu, sin Franca in Marije, dimnikarsikf 
mojster, Sv. Lenart v Slov. gor., Cmure- 
Ška 5, se od 18. IX. 1945 pogreša. Pred- 
lagateljica je Herbet Ana ekrbnik Krpan 
Viljem, oba Sv. Lenart, Cmureška 5. Pri. 
glasiitveni rok: dwa meseca od te objave. 

Okranjo sodišče Maribor okolica 
dne 22. marca 1952. 

I R 8/52 33S0 
Gušič Ivan, roj. 1. I. 1923. ein Josipa 

in Àne rojene ZoretiČ delavec v Metliki 
57, je bil dne 9.  IX.  1943 mobiliziran 
v NOV in ee od 26  X. 1943 pogreša. 
I R 9/52 3381 

Gušič Josip, roj. 17. VII. 1925. sin 
Josipa in Ane rojene Zoretič, delavec 
Metlika 57, je bil dne 9. IX. 1943 mobi- 
liziran v NOV in ee od 26. X. 1943 po. 
greša. 

Predlagateljica 'Za  oba  pogrešane^  je. 
Gušič   Jana,   Metlika,   skrbnica   Veselic 
Stanka, uslužbenka pri tem eodišču. Prj- 
glasitvena rok: dva meeeca od te objave. 

Okrajno  sodišče  v   Metliki 
dne 10. marca 1952. 

I R 10/52-4 ., 3345 
Hutar Edvard, roj v Rožnem dolu, 

okraj Črnomelj, sin Stefana in Marije 
rojene Golobic, delavec, je bil januarja 
1944 kot borec v vasi Strmec na Hrva^ 
škem pri eksploziji plastika ranjen in ee 
od tedaj pogreša. Predlagateljica je Hu..' 
tar. Marija, Rožni dol 1, skrbnica Veselil- 
Stanka, uslužbenka pri tem sodišču., Pri» 
glasitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Metliki < 
dne 2, aprila 1952. 

I R 12/52-3 3697 
Jaklič Ana,  roj.  26. XI  .1917  y  Ze. 

meljnu št 7, Črnomelj, ••; Mika to Ane 
rojene Križan, delavka, je bila kot kurir- 
ka NOV 1. 1944  v Karlovcu  prijeta, od 
UStaSev, internirana v Jesenovçu, in se od' 
'tedaj  pogreša.  Predlagateljica  je  Jaklič" 
Ana, gospodinja, Zemelj it, 7. skrbnica 
Veselic Stanka, uradnica pri tem eodišču., 
Priglasitveni rok: dva meeeca od te objave. 

Okrajno  sodišče   v   Metliki 
dne 10, aprila 1952. .' 

I R 13/52-3 3851 
Držaj Martin, roi. 11. X. 1920, sin- Ja- 

neza in Bare rojene Vukšinič, delavec v 
Boldražu. Črnomelj,, •• kot delavec'v to. 
va/rni >Mal< pri Monakovem od' leta 1941 
pogreša. -Predlagateljica je Držaj Bara. 
Boldraž 20, ekrbnik Veeelie Stanki, 
uslužbenka pri tem sodišču. Priglasitveni 
rok: dv& meeeca od te objave. ' > 

Okrajno sodišče v Metliki 
' dne 16. aprila 1952. 

I R 14/52-3 3966 
• Glazer Anton. roj. 14. IX. 1912, Črno. 

rrielj  185, e<n Katarine, delavec, "je bil 
kot borec NOV po raanih' krajih v Suhi1- 
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krajini in ee od septembra 1943 pogreša. 
Predlagateljica je Glaaer Katarina, Crno. 
melj 186. skrbniica pa Veselic Stanka» 
uslužbenka pri tem sodišču. Priglasitveni 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Metliki 
, dne 19. aprila 1952. 

I R 276/52-6 3148 
Srei Martin, roj. 5. XI. 1923. sin Ivana 

in Ane rojene Horvat, delavec v Breton, 
ein 11, je kot interniranee v raznih tabo- 
riščih, nazadnje v Horsrucku in Dachavu. 
amdi izčrpanosti maia 1945 umrl. Pred. 
iagatelj je oče Sreš Ivan, Bretonci 11, 
ekrbnik Zibert Rozalija, M. Sobota, Ivano- 
cijeva 13. Priglasitveni rok: dva meseca 
od te objave. 

Okrajno, sodišče v Murski Soboti   . 
dne 27. marca 1952. 

I R 81/52-3 3550 
..Cvelbar Alojz rojen 26. VIII. '922, 

ein Janeza in Neže rojene Colarič, Ostrog. 
Novo mesto, čevljar, je- kot" borec NOV 
padel oktobra 1943. Predlagateljica je 
Cvelbar Marija, Ostrog 6 pri. PreKopđ, 
Novo mesto, priglasitveni rok; dva meseca 
od. te objave. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 4. aprila 1952. 

I R 39/52 » • 3282 
Selina Franc roj. 16. VII. 1925, ein Ja- 

neza in Marije rojene Horvat, Bukovci %4, 
Ptuj, je bil kot borec NOV pni Gorišnici 
ranjen, ujet odpeljan v Maribor in tam 
baje ustreljen. Od februarja 1945 se po- 
gresa. Predlagatelj je oče Selina Janez, 
Bukovci 84, ekrbnik Janžekovič Janez, 
Markovei pri Ptuju. Priglasitveni rok: tri 
mesece od te objave. 

: Okrajno sodišče • Ptuju 
dne 26. marca 1952. 

VU'R 45/52 3852 
• ZunkoviČ Anton ml., .roj. 21. VIII. 1919. 

sin: Antona, in Ane roj. Vuk, Zupečja vas 
BMe odšel (pomladi 1943 v NOV, bil ujet 
in 16. XII. 1944 v Gradcu ustreljen. Pred. 
Iagatelj je oče Zunkovič Anton, Maribor, 
Teano, Nikova 16. 6krbnik Zunkovič 
Franc, Zupečj^vas 59. Priglasitveni rok: 
trd meeece od te objave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 12. aprila 1952. 

IR 671/52—5 3219 
Smukavec Valentin mL, roj. 18. V. 

1912. ' ein Valentina in Helene rojene Do. 
bravec, kmetijski pomočnik v Podjelju 18, 
se'"kot borec NOV blizu Cerknega, od 
aprila 1945 pogreša. Predlagatelj je oče 
Smukavec Valentin, kmet iz Podjelja, 
skrbnik Goetič Milan, uslužbenec pri tem 
sodišču.' Priglasitveni rok: dva meseca 
od te objave. 

Okrajno sodišče r Radovljici 
dne 20. marca 1952. 

I R 528/51-7 769 
Terfič Franc, roj. 22. XII. 1912. Cero- 

vec, 31, ee kot borec NOV od leta 1944 
pogreša. Predlagateljica je Terčič Ceci- 
Uja, Cerovec 31, skrbnik Matjašič Franc, 
uslužbenec pri tem sodišču. Priglasitve- 
ni, ròk: t r] meeece od te objave. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici 
dne 27. novembra 1952. 

I R 406/52 2766 
• BrezovSek Alojz, roj. 3. V.'1909, dela. 
vec Sp. Prebnkovje 13, ee kot borec NOV 
iz bojev na Dolenjskem pogreša. Predla, 
gateljica -je. Brezoväek Antonij«, Sp, Pre- 

bukovje,    ekrbnik    Moškotgvc    Rudolf, I 
uslužbenec pri tem sodišču. Priglasitveni 
rok: dva meseca od,te objave. 

Okrajno sodišče r Slovenski Bistrici 
dne 15, marca 1952, 

I R 576/52-3    ; 3104 
Ajmik Jožef, rojen 1. V. 1993, sin 

Jožefa in Ane rojene Serušnik, delavec 
v Tolstem vrhu 73, se kot mobiliziranec 
v NOV od osvoboditve pogreša. Predlaga, 
teljica je Ajtnik Terezija, Tolsti vrh 73,' 
p. Guštanj, skrbnik Sinrâjh Ferdinand, 
uslužbenec pri tem sodišču. 

•I R 572/52-4 S103 
Gerdej Jožef, roj. 20. III. 1918, sin Jo- 

žefa in Marjete rojene Slivnik, delavec, 
Mežica onkraj 9, je bdi 1. VII. 1944 afe- 
tiran, odpeljan v Hertzbruck   pri   NUrn- 
bergu in se od decembra 1944 poareža. 
Predlagateljica je Gerdej Marjeta, Mežica 
onkraj 9, skrbnik Cegovnlk Filip, usluž- 
benec pri tem sodišču. 

• Priglasitveni   rok  za   oba  pogrešanca: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče r Slovenjem Gradcu 
dne 25. marca 1952. 

I R 77/51 3059 
Razpotnik Vinko, roj. 23. III. 1923. sin 

Filipa in Ane rojene Ibram, rudar, Ple- 
eko, Trbovlje, je bil baje 30. VII. 1942 
od Nemcev v Celju ustreljen. Predlaga, 
telj je Razpotnik Filip, rudar, Trbavlje, 
Loke 15, priglasitveni rok: do 10. maja 
1952. 

Okrajno sodišče • Trbovljah 
dne 26. februarja 1952. 

I R 27/52-3 3058 
Fakin Franc. roj. 4, VIII. 1914, sin 

Franca in Helene rojene Kos, rudar, 'Po. 
toàka vas, Trbovlje, se kot borec NOV od 
oktobra 1944 pogreša. Predlagatelj je. očim 
Drnovšek Alojz, Potolka vae 31. prigia- 
sitveni rok: do 20. VI. 1952. 

Okrajno sodišče • Trbovljah 
dne 5. marca 1952. 

I R 19/52   . 3197 
Jager Leopold, roj. 11. XI. 1905, ete. 

klar, Hrastnik, ein Franca in Barbare 
rojene Bivol, se kot mobiliziranec v nem. 
ško vojeko od aprila 1945 i* bojev na 
Gradiščanskom, pogreša. Predlagateljica 
je'Jager Ana, Hrastnik, Steklarna 63, pri. 
glaBitveni rok: do 1.. VII. 1952. 

Okrajno sodišče T.Trbovljah 
dne 17. marca 1952. 

Oklici o skrbnikih 
. in razpravah        ! 

Postavljeni tkrbnild bodo • tožbah meto- 
pali tožene*, katerih1 bivališče nj nutro, 
na njihovo nevarnost in «troike, dokler 
s« sami ne «glasijo ali ne imenujejo po* 

. . ,        oblaščence 

G 119/52        ' 8858 
1 Tožba na izpodbijanje očetovstva: 
; Ndi; Mezner Alojzija zastopana po ma. 
Ieri 'Nabornik Mariji,- .gospodinji y Gu- 
Stanju.'84, proti Memerju Avgustu.'tovar- 
niškemu delavcu Iz Guštanja, .sedaj ne- 
znanega bivaliača. Skrbnik je Skurajh Fer. 
do. uslužbeheo''pxi.feni sodiSču. Reaprava 
bo 26.-••... 1952.ob 9,; uri, soba št. 9 pri 
tem sodišču.1' 

Okrajno sodišče Slovenj Grade« 
'    dno 2. aprila 1952., 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnic. katerih imetniki se pozvajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sieer se bodo vrednotnice itrekie 

M neveljavne 

R 207/52 3283, 
Adamič Jože, Domžale, Ljubljanska 80, 

prosi za amortizacijo izgubljene hranil, 
ne knjižice št. 2342 b'vše Hranilnice m 
posojilnice v Domžalah z vlogo 2.513 din. 
Priglasitveni rok: tri mesece od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Kamnika 
dne 31. marca 1952. 

Koruza Albert, Maribor, Tomšičev dre- 
vored 27, prosi za amortizacijo hranilne 
knjižice št. 462 bivše Posojilnice v Rušah 
v znesku 1.38558 din na ,•ie Koruza 
Albert, vpisane v seznam hranilnih vlog 
pri NB FLRJ, centrala za LRS, podružnica 
648 Maribor. Priglasitveni rok: dva me- 
seca od te objave. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
. dne 24. marca 1952. 

R 432/52-4 3286 
Presečnik Marija, kmečka delavka, Vo- 

log št. 37, pošta Šmartno ob Dreti pros, 
za amortizacijo hranilne knjižice St 
219496 Komunalne banke v Ljubljani, 
glaseča ee na njeno ime * val. 31. XII. 
1951. v znesku 2.245.— din. Prigtaeiitveni 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Šoštanju 
dne 25. marca 1952. 

Oklic dedičem 
naj v danem roko priglasijo tođJien STO» 
je dedne pravice ali imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih bo sieer pri tapoščinsld 
razpravi «as t o pal skrbnik, netprejed 
deleži pa bodo izročeni državi oziroma 
fih bo ta dediče, ki so «nani, a neznanega 

bivališča, hranil skrbstveni organ 

St. O 24/52—11 2778 

Mramor Katarina, delavka. Kočevje 
334, je umrla brez oporoke. Zapuščina: 
obstoja iz terjatve pri NB v sne&ku 
64.000 din, nekaj pohištva, posteljnine in 
penila. Skrbnik neznanim dedičem je 
Košir Vinko, poverjenik za finance. Ko. 
čevje, priglasitveni rok: Sest mesecev od 
te objave. 

.   Okrajno «oduče • Kočevju    "•-_,' 
doe 14 marca 1962. 

• 
IV. R 1139/52—2 851 

Poziv upnikom 
Z odločbo okrajnega soddSča v Celju z 

dne 29. IV, 1949. I 167/49-7. je bila za., 
plenjena polovica premoženja, nepremič- 
nine vi. St. 279 k. o. Spodnja Hudinja in 
premičnin, prej last Planinska Antona, 
ključavničarja v Celju, Mariborska ulica 
49. Na predlog Uprave državnih siano« 
vanjskih zgradb Celje, Trg svobode 10, 
se uvede o tem premoženja po 7. in 8. 
členu uredbe o likvidaciji razmeri], nasta- 
lih z zaplembo premoženja z dne 15. III. 
1949 likvidacijski postopek. Priglasitveni 
rok: 60'diu "po tej objavi.' 

Okrajno sodišče r Celju, 
dne .24. januarja 1952. 
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Razne objave 

Objava 
Direkcija za železnice Ljubljana obve- 

šča državne zavode in urade, da je po ob. 
veetilu glavne direkcije jugoslovanskih 
želeanio, ät. 5520/52 z dne 2•. IV. 1962 
predsednik sveta za promet in zveze 
zveene vlade pod Številko 769/52 z dne 
27. III. t. 1. odločil, da se navodila o da- 
janju voznih ugodnosti delavcem in 
uslužbencem za vožnjo v železniškem, 
rečnem in pomorskem prometu dopolnijo 
še tako, da/ imajo pravico do vozne ugod. 
noeti e 75 % popustom tudi filmski umet- 
ûfld, kakor tudi njihovi ožji družinski 
Hani> pod pogojem, da so člani saveza 
filmskih delavcev in kot taki priznani. 

Legitimacije P-90 in P-31 naroča na 
obo&tjni način njihov savez. 
St. 99/6-XI-52 

Ljubljana, dne 8. maja 1952. 
Direkcija  za  železnice Ljubljana 

Mozivi upnikom in dolžnikom 
aaj t danem roku priglasijo terjatve oil- 
coma poraroajs svoje obveinoeti do pod- 
ietij r likvidaciji, sicer  se bodo do]«ovi 

sodno izterja)! 

6t ,1-150/3-52 3886 

Na podlagi odločbe Glavne uprave via. 
de LRS za promet, posi. ätev. IV.525/2-52 
z dne 3. aprila 1952 preide »Glavna 
direkcija za avtodelavnice pri MLP LRS« 
v likvidacijo. Priglasitvenl rok: en mesec 
Od te objave. 

Likvidacijska komisija 

8885 
Nel podlagi odločbe Glavne uprave via. 

de LRS za promet, posi. št. IV-526/2-52 .z 
dne 3. IV. 1952 preide »Glavna drekcija 
» cesto] promet pri MLP-LRS« v llkvi. 
daoldo. Priglaeitveni rok: en mesec od te 
objave. 

likvidacijska komisija 

&t. 251/52     • ,• 8630 

Na podlagi ßklepa plenuma Fizkulitur. 
ne zveze Slovenije z dne 5. IV. 1952 je 
Flzkultuma zveza Slovenije prešla v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni od te 
objave na naslov: Likvidacijska komisija 
Fizkultume zveze Slovenije, Ljubljana, 
Llkozarjeva 4. 

likvidacijska komisija 

Po sklepu KLO v Dobrovniku, Lendaiva 
t dne 27. X. 1951, je prenehala obratovati 
Krajevna kolareka delavnica v Dobrov- 
niku in prešk v likvidacijo. Priglaeitveni 
rok: do 1. junija 1952. 

Likvidatorji 

Ô». 284 8825 

PotrošndSka zadruga z o. J. v Kamniku 
preide po sklepu občnega »bora zadruž. 
n'jkov z dne 10. IV. 1952 dne 30. IV. 1952 
y- likvidacijo, oziroma preide v državno 
trgovsko podjetje, z nazivom ' Trgovsko 
podjetje »Potrošniki v-Kamniku. 

Likvidacijska komisija 

Z odločbo 10 MLO v Kranju St. 161/52 
z dne 19. I. 1952 je predlo Mestno pod. 
jetje »Drogerija* v Kranju y likvidacijo. 
Priglaeitveni rok: 80 dni od te objave. 

Likvidacijska, komisija 

3855 
Glavna potrošniška zadruga Maribor z 

o. j., Maribor, Slomškov trg 6, le predla 
po sklepu zbora z dne 15. IV. 1952 v 
likvidacijo. Priglasitvenl rok: do 31. V. 
1952. 

Likvidacijska komisija 
Na podlagi sklepa zadružnega sveta 

Zadružnega sklada okraja Ljubljana oko- 
lica, je prešJo Trgovsko podjetje pri Za. 
družnem skladu Ljubljana okolica dne 
4. IV. 1952 v likvidacijo. Priglaeitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

St. 216-52 3631 
Po sklepu OLO Idrija in z odločbo nje. 

govega IO št. 139/1-52 z dne 15. III. 1952 
je prešla Okrajna pekama v Cerknem z 
dnem 15. III. 1952 v likvidacijo. Prigla. 
ertveni rok: en mesec od te objave. 

Likvidacijska komisija 

St. 90 3584 
Potrošniška zadruga z o. j. Domžale 

srtopi po sklepu občnega zbora zadružni, 
kov z dne 6. IV. 1952 % dnem 30. apri- 
la 1952 v likvidacijo oziroma preide v 
državni trgovski sektor, kot novo Trgov, 
eko podjetje »Potrošnike v Doiužalah. 
Priglaeitveni rok: en mesec po tej ob- 
javi. 
Uprava Potrošniške zadruge, Domžale 

3629 
Na podlagi odločbe OLO Celje okolica, 

št. 10/52 preide Okrajno avtoprevozniško 
podjetje e sedežem v Sempetra ob Savinji 
v likvidacijo. Priglaeitveni rok: 30 dni 
po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

St. 176/52 • 4032 
Na podlagi odločbe OLO Maribor okolica, 

št. F.10/1-52 z dne 7. IV. 1952 preide 
Okrajno avtoprevozniško podjetje v Mari- 
boru v likvidacijo. Priglaeitveni roki do 
15. V. 1952. 

Likvidator 
-    3961 

Z dnem 1. aprila 1952 je prešlo Rajon, 
eko podjetje' >Rajoneki servise Rajona V. 
Polje,  LJubljana,   v  likvidacijo.  Prigla- 
eitveni rok: do 80. VI. 1952. 

Likvidacijski odbor 

3933 
Delavsko uslužbenska restavracija Elek. 

tromehaničnih delavnic v Črnučah je pre- 
šla dne, 31. 'III; 1952 v likvidacijo. Pri- 
glasitve! rok: 30 dni po tej objavi. 

A Likvidacijska komisija , 

»Krajevna brivnica« in >OtroŠka restav- 
racija v Žirovnici, sta prešit v likvidacijo. 
Priglasiitveni rok: 80 dni po tej obiavd. 

Likvidacijska komisija 

St. 12 /52 3586 
Krajevno podjetje »Modni salone v Sta. 

rem trgu pri Rakeku je po odločbi KLO 
Stairi trg pri Rakeku, št. 248/52 z dne 
1. IV. 1952/ profilo v likvidacijo. Okvi- 
datorja sta Terpin Jože in Juvančič Ana. 
Prlglasltvenl rok: 30 dni po tej objavi. 

" . , ;     Likvidatorja 

St. 274 -  ." '•''-'•'   -   4019 
Državno  trgovsko  podjetje; »Trgovski 

magazin« v Ljubljani, Tyrieva 10, je pre. 
šlo po sklepu Sveta vlade LRS za bla- 

govni promet, št. IX/P.1825/5 z dne 2.   ' 
IV. 1952 v likvidacijo. Pxiglasitveni rok: 
80 dni po te} objavi. 

Likvidacijska komisija 
St. 2/52 3992 

Z odločbo eveta Za blagovni promet 
OLO Idrija, št. III 193/52 z dne 28. III. 
1952 je prešlo Združenje državnih gostin. 
skih podjetij, okraja Idrija z dnem 1. apri-, 
la 1952 v likvidacijo. .Priglaeitveni roK: 
30 dni po tej objavi; 

Likvidacijska komisija 
St. 742/52 4101 

Državno gospodarsko podjetje Gozdar, 
eko avtqpodjetje Bled je prešlo* z odločbo 
vkde LRS, štev. 271/1.52 z dne 11. III. 
1952 dne 1. V. 1952 v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: do 1. junija 1952/ 

Likvidacijska komisija 
3107 

Kmetijska   zadruga   z  o.   j.   Savoi   •• 
prešla, v likvidacijo. Priglaeritveni rok: 30 
dni po tej objavi. 

Likvidator 

2390 
Kmetijska zadruga Sellšči, Ljutomer, je 

prešla po sklepu zbora dne 29. III. 1952 
v likvidacijo. Priglaeitveni rok: do 31. V. 
1952. 

e     Likvidacijska komisija 
St. 223/52 ' 3495 

Na podlagi odločbe vlade LRS, št. • 
115/1-52 z dne 13. If. 1952. Je »Vetse- 
rum zavod, Murska Sobota« prreSel z 
dnem 5. III. 1952. v likvidacijo* Prigla- 
siitVeni rok; 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
39Ô2 

Z odločba MLO Postojna št. Pov 15/52 
z dne 12. IV. 1952 Je Mestno podjetje 
»Čevljarska delavnica, Postojna« z dnem - 
15. IV. 1952 prešlo v likvidacijo. Prigla. 
sitveni rok: 80 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 130/52 3567, 

Žaga KLO Ravne, okraj Šoštanj je z 
dnem 1. IV. 1932 prešla v likvidacijo. Pri. 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

KLO Ravno 

St. 334/3-52 '  3059 
Na podla*, odločbe zadružnega sveta 

Ljubljana okolica št. 167/1-52 z dne 9. IV. 
1952 in po sklepu Zadružnega sveta prei. 
deta podjetji »Kapitalna gradnja« Zadruž- 
nega sklada Stična in »Traktorska postaja 
»Zadružnega sklada Stična« z dnem 10, 
IV. 1952 v likvidacijo. Priglaeitveni roki 
30  dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
8960 

Z odločbo izvršilnega odbora OLO Rad- 
gona z dne 9. IV. 1952, opr. št. I 80/30-52, 
je Vinarska zadruga Gornja Radgona z 
o. j. prešla z dnem 10. IV. 1952. v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni po 
tej objavi. 

Likvidatorji 
St   1/52 4502• 

Mestno podjetje »Mestna ekonomija« 
Postojna je po sklepu MLO Postoj- 
na 2 dne 21. III. 1952 prešla 10, IV. 1952 
v likvidacijo. Priglasitvenl rok: 30 dol po' 
tej objavi. 

Likvidatorji 
c*  g/r.o °582 
" Z odločbo OLO Kamnik. Št. 250/1.52 z1 

dne   8.   IV.   1932   je   prešel   DUR-NAM 
Kamnik s 1. IV. 1952 v likvidacijo PH- 
glasitveni rak: 30 dni po tej objavi.   • .. 

Likvidacijska komisija 

k*.,. 
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izguba iene listine 
preklicnjejo 

Ahac Olga, Lesc© 101, osebno izkaznica 
reg, št. ^0678, ser. št. 0821376. 

1482 
Arzenšek Sabina, Beograd. Dimitrija 

Tucovica 170, osebno izkaznico, izdano v 
Beogradu 4041 

Augustine Kareji Maribor. Razlagova 
25, osebno izkaznico, reg. št 10603. ser. 
št. 0018813. izdano v Mariboru i. 1950. 

4199 
Avtomobilsko motociklistièoo društvo 

Bajon II. Ljubljana, prometno knjižico 
motornega kolesa znamke >Ardie«. reg. 
št.  S.00064. 4448 

Balaiek Štefan, roj. 12.1.1929, Dolgova- 
ške gorice 15, mizarski pomočnik, oeebno 
izkaznico, reg. št. 12415, serijska št. G 
0235125. izdano v Dol. Lendavi. 3856 

Blažič Ivanka, Kmetijska zadruga To. 
polščica, osebno izkaznico, reg. št. 8990, 
izdano  v Šoštanju. 3255 

Boben Sonja, Ljubljana, osebno izkaz. 
aico, reg. št 80979, ser. Št. F-0103289, 
Izdano v Ljubljani.   . 4183 

Bogataj Jakob, Vnanje gorice 29.. oseb. 
no izkaznico, ser. št. F-0132967, reg. št. 
12970, in vojaško knjižico. 4451 

Bogovič Ivan, Maribor, Podbrežje Stra- 
žunska 8, osebno izkaznico, reg. št. 15192, 
ser št. 0007101 izdano v Mariboru 1.1951. 

4202 
Bub Andrej, Podlipa 1. oeebno izkaz- 

nico, ser. št. F-0150048, reg. št. 42038, 
izdano pri OLO Ljubljana okolica.    4447 

Burnik Majda, Ljubljana. Mala čolnar, 
eka ulica, osebno izkaznico, reg. ' št. 
61654/51. eer št F.00839G4» izdano v 
Ljubljani. ^ 4445 

Butolen Jakob, Dobrina 6. Zetale, oseb- 
no izkaznico, reg.' št. 44051. eer. 
št. 0288288. izdano 7. III. 1931.        4107 

Ced>lnik Pavla. Ljubljana, oeebno, iz- 
kaznico, reg. Št. . 29886/51, eer, št. 
F.0052196, Izdano v Ljubljani 4187 

Cepec Jože, kroj.  mojeter, osebno Iz. 
keznico,  reg. št,  20046. ser. št. 026135,. 
vojaško knjižico letnika 1900. lovsko karto 
in izkaznico OF. 3828 

Chihecki Franc, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, eer. št. F.0043283, reg. št. 
20973/51 izdano v Ljubljani. 4071 

Ciil. Anton, LJubljana, Vodovodna 32, 
oeebmo izkaznico, reg, št. 63955/51, esc. 
št. F.0086265, izdano v Ljubljani,       1428 

Cuiak Jane», Kamnik, osebno izkaznl. 
co, reg. št. 1179".. eer. št. 0458106, izda. 
no v Kamniku. 4114 

Cešnovar Anica, Ljubljana. Rimeka 11, 
osebno izkaznico, reg št. 79906/51, ser. 
8t. F-0102216. izdano v Ljubljani.     4070 

Čulek Sabina roj. Lukman. 15. X. 1917, 
Oodeninci 17, Središte ob Dravi, osebno 
Izkaznico,, eer. Št. 0280610, reg. št. 
18600. izdano 9. XII, 1950 v Ptuju. 

3788 
Dajčman Marija, Maribor, PobreSka 38, 

oeebno izkaznico, reg. št. 11772. eer Št. 
006423, izdano v Mariboru l. 1951.   .4204 

Dajčman Mirko, Semič, osebno izkaznico, 
ser. št 0493150, in izkaznico OF št. 
442557. 3996 

Dobnik Neža, Sladka gora, Šmarje pri 
Jelšah, osebno izkaznico, eer. št. 0788640, 
reg. št. 2687, radano 17. 1.1951..        3968, 

Dolžan Antonija, Bistrica pri Tržiču 
74, osebno izkaznico, ser. št. 613809913. 
reg. ,št. 4203, izdano pri OLO Kranj oko. 
lica. ' 4238 

Dvoršak Franc, Sp. Kungota 45 pri Ma- 
, ribom, osebno izkaznico, reg št. 33806, 
eer. Št. 0188992, izdano v Mariboru ! 
1951, vojaško knjižico, izdano od štaba 
VII. divizije 2. artilerijske brigade v 
Idriji 21. XI. 1947. prometno knjižico za 
kolo znamke >Indian< in šolsko šprice. 
vaio dvoletne Vioarsko-eadjarske šole v 
Svecuii iz 1. 1951.  • -   4207 

Bslh" Anica, Zabukovoa 150, Griže, oseb- 
no izkaznico. 8372 

Fabelt Irena, Orehovci 33, £t Vid pri 
Vipavi, roj. 4. VII.' 1931. oeebno izkazni- 
co, ser. Št. 0314710, reg. št. 2G498. izdano 
v Gorici.- 3430 

Fartelj Stefan, Težanovci 131. p. Mar- 
tjaiaci, avtomobilsko evid. tablico, 1st. 
5009, izdano za osebni avto, 3552 

Ferfej Anton, roj. 6. I, 1934, Jesenice, 
Industrijska 8. osebno izkaznico, št. 
0347994. reg. št. 3281. 3S65 

Ftiïar Joie, roj. il. IH. 1900. zdaj v 
Medvodah, Gradte, osebno izkaznico. 93'. 
št. F-0129717. reg   št. 24407. 3972 

Franci Antonija, Poljcane 14. osebno 
izkaznico, reg. št. 614, ser. et. 0762053Ì 
izdano 8   XII. 1950. 3860 

Fräs Sfefka, Maribor, Melje. Novakova 3, 
delovno knjižico, izdano v Mariboru 1. 
1945. 4190 

FreSer Feliks, Kalše $ pri Mariboru, 
spričevalo nižje lesne \šole, Jizdano 1. 
1949 v Ljubljani. 4068 

Godina Joìko. Rodik. delovno knjižico, 
št. 393, izdano 1. 1949 v Sežani.        3592 

Gole Karla, Maribor, Kolarjeva 3, oseb- 
no izkaznico, reg. at. 30304. eer. šlt. 
0031816,  izdano v,Mariboru l   1951. 

4201 
Gostinčic Jože, Suhorje 2. Ilirska Bistri, 

ca, šolsko spričevalo IV. razreda gimna- 
zije, izdano "v Postojni. .      ^g 

Gozdno, gospodarstvo, Ljubljana. , oro- 
metno knjižico osebnega avtomobila znam. 
ke . >Fiat-Ardita<. št. S-1294. 4076 

Gregorië Albin, Kadi 2. p. Gra&šče 
— Sočerga, oeebno izkaznico, ser št. 
217270. reg. št. 16560, izdano v Sežan. 

4236 
Gruden Ludvik, Ljubljana, Korotameka 

6, vojaško knjižico št, 2021, Izdano pri 
vojaškem odseku v Ljubljani. 4443 

Hamler Anton, Šratovoi 9, p. Slatina 
Radenci, šofersko knjižico št 1242. izdano 
v Mariboru. . 8964 
•••• Stefan, roj. 12, VIII. 1922, Dol- 

govaske gorice, zdaj v Dobrovniku 97, 
osebno iskaznico, izdano v Dol. Lendavi, 
reg; tt. 2739, ser. št. G-0225449.       8859 

Hoèevar Anton, Cuina vas 19. okraj 
Trebnje, osebno izkaznco, reg. št. 16053, 
ser. št. 0520363 in vojaško knjiižico; iz- 
dano v Trebnjem. 4450 

Hoîovar Henrik, mizarski mojster, Breg, 
p. Stara cerkev, osebno izkaznico, reg. 
št. 22939, ser. št. 0023355. (    4105 

Hodevar Iv», Klane 84. p. Kranj. roj. 
8. IX. 1934, osebno izkaznico. 3649 

Hnmar I*an, roj. 18. V. 1909. Sp. Lo. 
kovec, obmejno osebno izkaznico, reg. št. 
9122, izdano, v Solkanu. 4069 

•nič J. Badivoje, Ljubljana,, osebno iz. 
kaznico, reg. št. 26531/51. ser. št. 
F-0048841 in knjižico za. kolo. 4073 

Imperi' Marija, Ledina 5, roj. 23. XI. 
1927, osebno izkaznico, eer. St. F.0387196, 
reg; št. 4288G. izdano v Krškem. 4176 

, Jandrijevf, Svetozar,. kapetan. VP št. 
3112, oblačilno knjižico, veljavno za leto 
1950/51..     , 4042 

Jamar dr. Berta, Ljubljana, Cankarjeva 4, 
osebno izkazneo, reg. St. 94999, ser št 
F-0117309, izdano 21. IV. 1951 v Ljub- 
ljani. 4075 

Jane Franc Hrastnik, osebno Izkaznico, 
reg. št. 31222. ser. št. F.0744532. izdano 
v Trbovljah. 4177 

Javornik Jurij, Sp. Grušovje 20. Pri- 
nova, osebno izkaznico, reg. St. 27968, 
ser. št. 0782618. izdano 17. III. 195• v 
Poljčanah. 8864 

Jelen Ana, Ljubljana. Gosposka 3, oseb- 
no izkaznico, reg. št 9007/51, ser. št. 
F.0112317, Izdano v Ljubljani. 1427 

Jerala Avgusta, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št 45144/51. eer. št." 
F-0067454, izdano v Ljubljani. 4074 

Jerman .Anica, Gor. Stara vas 2. KLO 
O.ahovioa. osebno Izkaznico, eer št. 
0345191. 4209 

Jerome] Helena roj. Smonker, 26. V. 
1911. zdaj v Mielinju 11, osebno izkaznico 
za obmejni pas, reg. št 24302. izdano -v 
Slovenjem Gradcu 8. III. 1951. 3998 

Justin (Spende) Majda, Ljubljana, Ce- 
lovška cesta delovno knjižico, .izdano od 
Tovarne  >Seta<, Tacen 4076 

Kardoš Ludvik, Lucova 27, p. Petrovci, 
osebno izkaznico, reg. št. 37698, ser. št. 
G-0119408, Izdano v Mur. Soboti. / 4l06a 

Kavïic Marija, Doraberk, Kolodvorska 
10, roj. 12. IX. 1903. osebno izkaznico za 
obmejni pas. izdano v Solkanu.       4035 

Klaus VladimiT, Maribor Podbreška 38, 
osebno izkaznico, reg. št 13656, eer. št. 
G-0460165. izdano v Kamnita 1. 1951. 

4198 
Kmetijska obdelovalna zadruga »Bab. 

no< pri Celju, svojo štaimplljiko z navede, 
nim besedilom. 3290 

Kolean Justina, Zg. Zreče 55, roj 9. 
VI. 1920. osebno izkaznico. 3962 

Koščak Jože,' Salka vae 102, Kočevje, 
osebno izkaznico,, reg, št 2227. ser, št. 
0548537, in šofersko knjižico št. 4241 VI. 
razreda z tremi taloni, izdano T Ljubljani; 

4245 
Košutnik Roža, St. Ilj v Slov. goricah, 

oeebno izkaanieo, reg, št. 29481, eer. št. 
0192294. izdano v St. liju 1. 1951.   4203 

Kverh Anica, •••••••, roj: 1. VIII. 1925 
v Trenti, osebno izkaznico, eer» Stevilika 
0550325, reg; St 4015. *      3970 

Lazar Franc, Ljubljana. Malejeva 22, 
osebno Izkaznico, reg. št. 61031/51, ser. št. 
F-0083341, izdano v Ljubljani. 4446 

Leban Viktor, t. t delavec, Cigijmj. 
p. Voice pri Tolminu, osebno izkaznico, 
reg. št, 14027, ser. št. 22685, tedano v 
Tolminu, in sindikalno izkaznico.      850 

Lipar Amalija, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 61107/51. eer, 6t.,F-0O63417, 
izdano v Ljubljani, in delovno knjižico, 
izdano v Tržiču 1. 1947.       - .4241 

Lipovšek Zalka, trg. poslovodja, Izlake, 
sindikalno knjižico, izdano v ^Zagorju j. 
1946. 3903 

Lutarle Evgen, Gradišče 68. p. Rankov. 
ci, osebno izkaznico, ser. št. G-0101390, 
ree šb 19680, izdano v M. Soboti. 

,        ,. -, . 3203 
•••••• Ivan, Fram 126 pri Mariboru, 

osebno izkaznico, reg. št. 34006. ser št. 
0569655. letno režijsko karto št. 92223, že. 
ležndako - karto . za brezplačno vožnjo v 
službo št. 42593 in izkaznico za kolo 
•••••• >Styria<, izdano v Mariboru. 

4208. 
Makovec Franc, Dol. Slaveči 105, oseb, 

nò izkaznico, reg. št. '23585, eer. Št 
G-0105295, izdano v Murski Soboti. 
  *     "   3251 
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••••• Ana, Dom onemoglih. Grmovje, 
oeebno izkaznico, izdano pri KLO Gali- 
cija, okraj Celje okolica. 3554 

Male Urh. Ljubljana, Kersnikova 4, ino. 
zemsko izkaznico, ser. št T-011088. reg. 
àt 83851 izdano v Ljubljani. 1430 

Malefc Marija, Maribor, Studenci, Lim- 
bužka 19. delovno knjižico it. 1485991, 
Izdamo v Mariboru. 4193 

Melanšek Frančiška, Zg. Radvanje, Ob 
ribniku 5 pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reg. §t..5p842. ser. št. 0051372. izdano v 
Mariboru 1. 1951. • 4194 

Mali Martina, Ljubljana, LoSnikarjeva 
11, mataritetno spričevalo VIII. razreda, 
II. ženske gimnazije, izdano 1. 1944 v 
Ljubljani. ,        4183 

Martinšek Roža, St. Bric 13. p. Velenje, 
osebno izkaznico, eer. št, 0433305. reg. št 
9996, izdano v Šoštanju, 1426 

Merkuš Zofija. Maribor, Kacova 6, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 7307. ser. št. 
0003517, izdano v Mariboru 1. 1951. 

4196 
Mlečnik •••••••, roj. 19. IV. 1912, Bu. 

kovica 361. osebno iizkazni'oo, eer. št. 
0287187, reg. št   36877, izdano Solkanu. 

4000 
Močnik Albina, Otalež, Idrija, osebno 

izkaznico. - ser. št. 0538250, reg. št. 
9140. 3373 

Močnik •••1•, Maribor, Vetriniaka 6, 
osebno izkaznico, reg. š{. 3257, ser, št. 
0015575.. izdano v Mariboru 1. 1951 in 
železnifiko izkaznico za znižano vožnjo 

,žt. 269.028^ izdano v Mariboru. 4205 
Mrak Stan«. Ljubljana. Rožna dolina, 

osebno • izkaznico, reg. št. 80382/51. ser. 
It.   F-0102692,   izdano   v   Ljubljani. 

•       V .    4184 
Mulië Milka, Ljubljana. Erjavčeva 11, 

osebno «izkaznico, reg. št. 93411/51, eer. 
4185 

Mui*r Anka, Ljubljana, osebno izkazni. 
eo št,. 0085360, izdano v Ljubljani. 
8t.   F-0115721,   izdano   v  Ljubljani 

4444 
Oblak Pavla, Gabrje 29. delovno lmji- 

Eco, izdano v Ljubljani. 4040 
Okrajna zveza kmetijskih' zadrug Ljub- 

ljana okolica, evfld. St. osebnega avtomo. 
•• znamke >Ohevrolet«, št  S-2104. 

4243 
" Okrajna zveza kmetijskih zadrug. Šem- 

peter pri Gorici, prometno knjffico oseb- 
nega   avtomobila   znamke   »Dodge«,   št. 
S-0741, St. motorja PBX 231529. 

4449 
Osterc Milica, Križevci 11 pri Ljutomeru, 

roj. 6. IX. 1933, osebtno izkaznico, eer. št. 
F-0231838. reg. št. 7528,- izdano v Liuto- , 
meni        ' • 3375 
'. Ovčar Milan. SedlaSek", zdaj Sv. Vid 28, 
vojaško knjižico. 3967 

Pačnik Alojzija, Guštanj 112, osebno 
.Izkaznico, ser. št. 0270494, reg." št. 5784, 
todano v Slovenjem Gradcu. 4113 

Pajan Ruža, Ljubljana, Jeranova 14, oseb. 
Bo izkaznico ser Št: 51576, izdano v Za. 
grebu..   . "      • • 4186, 

Papež Julijana, Sela 6. KLO Sela pri 
Hin iah, oeebno Mcaanico, eer. št. 
0326802., . 4210 

Pergar Alojz. Brezje 1, Vidiem ob Scav- 
ato, roj. 11. V. 1928, osebno Izkaznico, 
•••. št. 15655, izdano v Raidgonfl'.        4O20 

'Petrina Viđa,1 Ljubljana. Belokranjska 
12, osebno izkaznico, reg. št 76879/51, 
1er. št. F.0099189,' izdano v Ljubljani. 

4115 

Pisačič Zolka rojena Vehar. Hruéioa, 
p. Podgrad, osnovna šola, osebno Izkazni. 
co, ser. št. 0348996, reg. St. 1686. 

Podgoršek Avgust, Rečica ob P&ki 17. 
osebno izkaznico, reg. 5t. 6220. izdano v 
Šoštanju. 3388 

Podrenek Stanislava, Črnuče 19, osebno 
izkaznico, ser. št. F-0170152, reg. št. 
11848, izdano pri OLO Ljubljana okolica. 

4043 
Poropat Anton, Hrušlca, p. Podgrad, 

osebno izkaznico, reg. ät. 9286. eer št. 
0350596. 4045 

Povirk Alojz, Velika vas, 74, osebno 
izkaznico, reg. Št. 10305, ser. Številka 
F.0168609, in orožni list. 4110 

Predan Neža, Razvanje 21 pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št, 9487. eer št 
00580872, izdano v Mariboru 1, 1951, 

4195 
Prezelj Marija, roj. Lužnik. Recica 65, 

Bled. osebno izkaznico, št. 21729 
3858 

Pučnik (Konrada) Adalbert, kapetan, 
Ljubljana, oficirsko osebno izkaznico, ser. 
št. PU.00010. št. 1726. izdano 5. IV. 1948 
od vojažkega odseka v Ljubljani,      4397 

Pugelj Ignac, Kamnik, osebno izkazni- 
co, reg. št. 7515, ser. it. 0453825. izdano 
v Kamniku. 4087 

Pugelj Lucija, Kamnik, osebno Izkazni. 
co.reg. št. 7555. eer. št. 0453865, izdano v 
Kamniku. 4066 

Ravnik dr. Ludvik. Jeaenice (bolnica), 
osebno izkaznico, reg. ät. 60473/51, ser. 
št   F.0082783.   izdano   v  Ljubljani, 

4399 
Rituper Zoltan. Psnovcj 25, o. Kiižev- 

ci, osebno izkaznico št. 012527Ì. izdano 
V M. Soboti. 3209 

Rogina Auton, Podgorje, p. S'ov*n; Gra. 
dec, osebno izkazn'ro, orožni list, izkaz o 
naboru. Tzd<m na vojaškem okrožju v 
Slovenjem Grado, ter gasiIsko izkaznica, 
izdano v Podgorju 3433 

Rudež Eha, Ljubljana Ribja ulica 3. 
osebno izkaznico, reg. št. 35576/51, eer. 
3t. F.0O57886. izdano v Ljubljani       4395 

Rudež Jurij, Ljubljana, Ribja ulica 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 60905/51, ser. 
št.  F.0103215;  izdamo  v  Ljubljani. ' "• 

4394 
Rudnik rjavega premoga, Kočevje, pro- 

metno knjižico tovornega avtomobila 
znamke >Skoda<. reg   št. S-3074. 

4244 
Saksida.Miha, Tekstilna industrija, Dra. 

vograd, osebno izkaznico št. 10662, izdano 
v Slovenjem Gradcu. 3966 

Sevčnikar Slavka. OLO Šolanj. Koro- 
ška 1. osebno Izkaznico, ,eer. ät.' 0433900, 
reg. št. 10590, izdano v Šoštanju.     4034 

>Skip«. Ljubljana.Vižmarie 170, evid. 
št, S-749, osebnega avtomobila. 4396 

Skubic Janez, Velika Štanda* 8. osebno 
.izkaznico, eer. St. F.0160850,. reg. št. 
2546, izdano od PNU. Ljubljana okolica. 

4044 
Sieve Slavka, Sv. Primož, p. Stahovica, 

oeebno izkaznico., r&g. št. 8463,,ser št. 
0454793, izdano v.Kamniku. 3591 

Sluga Jože. Domžale, osebno izkaznico, 
reg. št. 23218, eer. št. 0469128, izdamo v 
Kamniku. 4111 

Smuk Elizabeta. Ljubljana, oeebno iz- 
kaznico, reg; št, 73819,' ser. štYF.0096129. 
izdano v Ljubljani.' '.-.• ,;'"'-r:-C ? .'.'-"4293 

Smuk Janez, Ljubljana.^VeleMska 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 81510/51'.-'»er; št 

F-0102820, izdano v Ljubljani, In rezervno 
oficksko izkaznico, izdano 1.1951 v Poza. 
revcu, Srbija. 4037 

Splošna menza, Maribor, Slomškov trg 
18, evid. št 4295, avtomobila >Ford<. 

3861 
Stanovnik Mine*, profesor gimnazije v 

Murski Soboti,,osebno.lizkaznico za obmej. 
ni pae, ser. št. G-0094695 in reg. žt. 12985, 
izdano v M, Soboti, planinsko in lizkuL 
turno   izkaznico,   izdano   v   Ljubljani.  • 

3752 
Stele Janko, Kamnik, osebno izkaznico, 

reg. št. 11827, ser št. 045837, izdano v 
Kamniku. 4112 

Stojakovič Uroš, major, Ljubljana, Polje, 
VP 311,2, brezplačno oblačilno knjižico, 
veljavno za leto11950/51. 1431 

Senkinc Štefanija. SemMje 52, p. Kne- 
Žak, osebno izkaznico, eer. št. 0352331, 
rog. št.  5021. izdano v  II.  Bistrici. 

4452 
Skol Stanko, Maribor, Vinarska 30, 

osebno izkaznico, reg. št. 62997/51, eer. ät. 
0045545, izdano v Mariboru 24. II. 1951. 

4197 
Skrbeč Marija, Ljubljana, Mestni trg 17. 

osebno'izkaznico, reg. št. 62997/51, ser. št. 
F-0O853O7. izdamo v Ljubljani. 4242 

Springer Terezija, Kariovac, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 79085/51, eer. št. 
F-0101395. izdano v Ljubljani. 4065 

Stelcer Franc, zidar, Murščak, delovno 
kniižico št. 1256937. 3434 
, Šuštar Franjo, parketar, Mojstrana, de- 
lovno   knjižico,   izdano   v   Zagrebu. . 

.    , , 4189 
•Viđa,Luđvik, •••.-9. VIL 1920, Centiba 

St. 45.' osebno izkaznico za obmejni ;paš, 
izdano v Dol. Lendavi, reg. št  9044. ser. 
št. G-0231754. 3857 

Vidmar Antonija, Dolenja vae 3 pri 
Senožečah, oeebno izkaznico, ser. Št. 
F.0612585, reg. žt. 2275.       . 3787 

Vitez Angela, Maribor, Ljubljanslkai,.41. 
osebno izkaznico, reg. št. 32370,' eer. št. 
0024310. Izdano v Mariboru 1. 1951. 

•   .      . 4200. 
Vobovnik Alojz, Vuzenica 47, roj 21. 

III. 1933, osebno izkaznico št. 20952. 
1425 

Vogrin Antonija, Maribor. Rotoveki trg 
2, osebno izkaznico, reg. št. 8184, 9er. št. 
0004383. Izdano v Mariboru 1, 1951 in do. 
pustna kairta za železniško vožnjo -za leto 
1952.       " , 4206 

•Vračko Marjan. Ljubljana, osebno iz- 
kaznico,« reg. št. 11292/50, ser. št. 
•F.0033602. in amatersko šofersko iskaz, 
nico. '1429 

• Zupančič Janko, nameščenec. Trbovlje, 
Loke 371, spričevalo 3. razreda meščan- 
ske šole. izdano v Trbovljah. 3829 

Zver Franc, Ljubljana. Jeranova 14, 
osebno Izkaznico, re«, št. 97154/51, eer. št, 
F.011946, izdano v Ljubljani. 4038 

Veldin Stanko, Obrez, delovno ••"*'•> 
št. 1262443.    ' ,   3636 

Vidmar Dušan. roj. 25. II. 1923, Ljub- 
ljani, Levceva 49, vojaško knjižico, izda- 
no od vojaškega odseka, Rakek.     •   4072 

ZCunik Milan. Ljubljana, Vidovdaiska 
9, osebno tzkaznrco. ser. št. F.0O78O47, 
reg. Št. 55737/51. izdano v Ljubljani    • 

4077 
Znidarič Karel, kroiač. ObreŽ. Središče 

ob   Dravi,   osebno   izkaznico    eer    *t. 
F-0280824, reg. -št. 1S814, izdano v Ptuiu 

;        * 4182 

Izdaja >Ura<ini Ust LRSc Direktor Ja odgovorni urednik: dr. Raatko Močnik, tiska.tiskarna >Toneta Tomšiča< v Ljubljani 
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GOZDARSTVO 

Indeki Izribt 
produkcijska 
«mogljlTorti 

Sklad ta piti« 
Stopnja 

akumulacije 
In »tltdOT 

Skupno LR Slovenija 
Po gospodarskih strokah 

Stroka 311 — Vzgoja in nega gozdov 
Stroka 313 — Eksploatacija gozdov 

100 

100 
100 

1.171 

210 
•961 

.132 

242 
106 

Opomba : Stroka 311 — Vzgoja in nega gozHov. Ker so postala gozdna gospo'darstva pro- 
računske ustanove, predstavlja navedena stopnja akumulacije in skladov le odnos med njihovimi dohodki 
jn obvezami do proračuna. 

Stroka 313 — Eksploatacija gozdov. Zajet je tudi privatni in fca'druzni sektor. 

GRADBENIŠTVO 

Indeks Izrab* 
produkcijska 
imogljlrostl 

Sklad ta  placa 
Stopnja 

akumulacija 
In aklador 

Skupno LR Slovenija 
Gradbeništvo (osnovna delavnost) 

r-i   V02J 

100 1.778 110 
100 1.578 •100 

PROMET 

, Skupno LR Slovenija 
1. Po gospodarskih strokah 

Stroka 511 — Železniški promet 
Stroka 515 — Cestni promet 
Stroka 516 — Poštni promet 

2. Po obratih 
Motorna vozila za prevoz blaga 
Vrezna vozila za prevoz blaga 
Motorna vozila za medkrajevni prevoz 

potnikov 
Tramvaji, trolejbusi in avtobusi za ikra-, 

jevni promet 
Avtotaksi 

^ Delavnice za popravila in vz'drlevanje 
avtomobilov 

70 

61 

82 

67 

80 

2.125 

1.566 
229 
330 

218 

245 
-   1371 

123 

110 
110 

230 

110 
110' 

v  110 V 

TRGOVINA 

Trgovina 
V tem: 

lekarne 
Turizem in gostinstvo 

Stopnja akumulacija In'»kladoT. 
U- reljajo  ta  driarna  podjetja 

60 

.45 
55 

,-• •     Opomba: Stopnja za turizem in gostinstvo se nanaša tudi na podjetja za izkoriščanje sla- 
tinskih vod. .      . .;•''> 
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OBRT 

Stopnje akumulacije in tklador, 
ki veljajo  za  drîavna  podjetja 

Proizvajalne, proizvajalno-storitvene, 
osebne in podobne obrti 50 

Opomba: Stopnje akumulacije in skladov za panoge in stroke obsegajo tudi davek od pro- 
meta proizvodov. Stopnje akumulacije in skladov, ki so določene za obrate, pa davka od prometa pro- 

. izvodov ne obsegajo (n. pr. stopnja 85 za obrt vključuje tudi davek od prometa proizvodov, stopnja 50 
za yse vrste obrti, pa davka od prometa proizvodov ne zajema). 

' 2. poglavje 

TEMELJNA INVESTICIJSKA GRADITEV 

Vre'dnost temeljne investicijske graditve v LR Sloveniji (državni investicijski plan) v letu 1952' 
Ko znašala (v milijonih dinarjev) 

Skupa) 16.375,0 

a) Po gospodarskih panogah 
Industrija in rudarstvo r     '                                15.626,9 
Gozdarstvo             ' 144,1 
Gradbeništvo 100,6 
Promet t                                                                  338,1 

-   .          Druge investici Je         ; -165,3 

b) Po gospodarskih strokah 

INDUSTRIJA IN RUDARSTVO 15.626,9 

Stroka 111 — Proizvodnja  in  razdeljevanje • električne 
»    energije 3.706,0 

Stroka 112 r— Proizvodnja In predelava premoga 934,1 
Stroka 113 — Proizvodnja in predelava nafte 1.631,8 
Stroka 114— Črna metalurgija 3.260,0 
Stroka 115 — Metalurgija barvastih kovin   . 3.250,5 
Stroka 116 — Proizvodnja, oplemenjevanje in predelava 16,2 

nekovinskih rudnin < 
Stroka 117 M — Strojegradnja * 1.703,1 
Stroka 117 P — Kovinsko predelovalna industrija 79,2 
Stroka 119 — Elektroindustrija 10,7' 
Stroka 120 — Komična industrija                / 352,1 
Stroka 121 — Industrija gradbenega materiala - >- 126,8 
Stroka 123 — Industrija lesovine, celuloze in papirja 556,4   . 

GOZDARSTVO 144,1 
Stroka 313 — Eksploatacija gozdov »      144,1 

GRADBENIŠTVO , 100,6 

PROMET ' 338,1 

Stroka 511 «-* Železniški promet 142,1 \ 
Stroka 515 — Cestni promet 74,1 
Stroka 516 — Poštni promet 121,9 

• DEUGE INV£SJJCJJE 165,3 
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Opomba: V vrednosti temeljne investicijske graditve ni obsežena uvožena oprema, ki bo 
nabavljena iz sredstev mednarodnih posojil. 

V vrednosti temeljne investicijske graditve niso obsežene investicije iz akumulacije zadrug in 
privatnikov v približni vrednosti 3272 milijonov dinarjev. 

Stanovanjske zgradbe, ki se bodo gradile pri objektih državnega investicijskega plana, so ob- 
sežene v vrednosti investicij ustrezajoče gospodarske panoge oziroma stroke. 

V vrednosti temeljne investicijske graditve so obsežene tudi investicije zveznih investitorjev, 
(železnica in pošta). 

POMEMBNEJŠI OBJEKTI, KI SE BODO GRADILI S SREDSTVI TEMELJNE 
INVESTICIJSKE GRADITVE 

Z dograditvijo investicijskih objektov se bo povečala proizvodnja za 

Stroka 111: Proizvodnja in razdeljevanje električne energije 
Hidroelektrarna Vuzenica MWh 120.000 
Hidroelektrarna Mariborski otok MWh 200.000 
Hidroelektrarna Medvode MWh 60.000 
Hidroelektrarna Moste MWh 50.000 
Termoelektrarna Šoštanj     \ MWh 200.000 

Opomba: Pri hidroelektrarnah je naznačena proizvodnja,  ki bo dosežena z dograditvijo 
prve faze. » ' 

Stroka 112: Proizvodnja in predelava premoga 
Rudnik Zagorje — rjavi premog ton   40.000 
Rudnik Velenje — lignit ton 832.000 

Stroka 114: črna metalurgija » 
Železarna Jesenice — valjani proizvodi ton  32.000 
Železarna Štore — sivo surovo železo ton   20.000 

valjani in drugi proizvodi . ton     6.000 
Železarna Guštanj — jeklena litina ton     5.000 

valjani in kovani proizvodi ton     4.600 
Stroka 115: Metalurgija barvastih kovin 

Tovarna aluminija StrnišČe — aluminij , ton   30.000 
Stroka.117: Strojegradnja 

Litostroj — razširitev sedanje proizvodnje 
Tovarna Franc Leskošek, Maribor — razširitev 

sedanje proizvodnje 
Stroka 123: Industrija lesovine, celuloze in papirja 

Tovarna rotopapirja, Krško — rotacijski in 'drugI 
papir - "ton   20.000 

3. poglavje , ,       •. 

POVPREČNE STOPNJE DRUŽBENEGA PRISPEVKA IN DAVKA OD AKUMU- 
LACIJE IN DRUŽBENIH SKLADOV DRŽAVNEGA SEKTORJA 

Znesek akumulacije in družbenih skladov se deli na 
A. Del za samostojno razpolaganje podjetij (v odstotkih od skupnega 

zneska,akumulacije in skladov), ki znaša: 
t        1. v panogi industrije in rudarstva 2,8 

2. v panogi kmetijstva 7,2 
3. v panogi gozdarstva 8,0 
4. v panogi. gradbeništva                           . - 6,3 
5. v panogi prometa                         - •. * '      .       .6,4 
6. v panogi trgovine 16,6 
7. y panogi gostinstva in turizma . -  18,2 

J  , -           8. v panogi obrti 10,0 
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B. Prispevek za socialno zavarovanje (v odstotku pd sklada za plače. 
delavcev in uslužbencev), ki znaša 

C. Preostali znesek akumulacije in družbenih skladov (v odstotkih 
od preostalega zneska akumulacije in družbenih skladov) se bo 
uporabil: 

a) za kritje proračunskih izdatkov 
v, tem: 
aa) za kritje izdatkov zveznega proračuna 
ab) za kritje izdatkov proračuna LR Slovenije 

b) za sklad temeljne investicijske gra'ditve 

45,0 

54,7 

47,7 
7,0 

45,3 

2. Člen 

Prezidij Ljudske skupščine Ljudske republike  Slovenije  je  pooblaščen, da lahko v  okviru 
lemeljnih proporcev spreminja notranje kvote postavk iz 1. in 3. poglavja II. dela tega družbenega plana. 

3. Člen 

.Ta zakon velja od dneva objave v „Uradnem listu LRS". 

U§t. 70. 

Ljubljana, "dne 7. maja 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 

France Lube] 1. r. 

Predsednik: 

Josip Vidmar 1. r. 

52. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 

razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zakon 
o proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 1952, 
ki'ga je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije na 
II. izrednem zasedanju dne 29. aprila 1952, in ki se 
glasi: 

Zakon 
D proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 1952 

1. člen 
•       Republiški proračun za leto 1952 s posebnimi pri- 
logami obsega: 

I. Republiški proračun: 
z dohodki v 
in izdatki v 

znesku 
znesku 

din 
din 

II. Predračune ustanov s samostojnim 
din 
din 
din 

«     din 

z dohodki v znesku 
in izdatki v znesku 
in  preeežkom dohodkov 
in presežkom izdatkov  . 

7,265.880.000 
7,265.880.000 

finansiranjem 
771,340.211 

,     827,778.953 
39,953.258 
96,392.000 

2. člen 
Primanjkljaji v predračunih ustanov s samostoj- 

nim finansiranjem, ki znašajo skupaj 96,392.000, se 
krijejo z dotacijami'. iz republiškega, proračuna. Pre-; 
sežki dohodkov ee uporabijo po posebnih predpisih za 
posamezne vrste 'ustanov. 

3. člen 
Povračila (regresi) za kritje izgub, ki nastanejo za- 

radi gospodarskih upravnih ukrepov vlade LRS, se 
smejo priznavati gospodarskim organizacijam samo na 
podlagi predpisov, ,ki jih izda vlada LRS. S predpisi,- 
s katerimi se priznajo povračila, mora biti poskrbljeno 
tudi za njihovo kritje. 

-, '     ,4. člen 
Vlada LRS je pooblaščena, da uredi dovoljenje do- 

tacij posameznim podjetjem in pa način in pogoje za 
uporabo takih dotacij. 

5. člen 
Izdatki za državno upravo in sodstvo se ne morejo 

povečati iz zneskov, ki so odobreni za finansiranje pro- 
avete in ljudske kulture in finansiranje socialno-zdrav- 
stvenega varstva ljudstva.       , 

6. Člen 
Osnutki pravnih predpisov organov vlade LRS, ka- 

terih izvajanje predvideva nove ali večje proračunske 
izdatke, se morajo poslati poprej v potrditev ministrstvu 
za finance LRS. ' 

7. člen'' 
Kolikor še. ni izdana dokončna odločba o sistemi- 

zaciji, ee sme število uslužbenskih mest v republiških 
organih in ustanovah ustanavljati samo s pritrditvijo 
predsednika Sveta za zakonodajo in izgradnjo ljudske 
oblasti vlade LRS in ministra,za finance LRS. Nove pp: 
stavitve so dopustne samo v mejah potrjene sistemiza-; 
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cije, Če so v ta namen zagotovljena v proračunu po- 
trebna finančna sredstva. x 

8. člen 

Minister za finance LRS lahko ustavi izplačevanje 
osebnih izdatkov, ki niso v skladu z zakonskimi pred- 
pisi. Če se pristojni odredbodajalec ne strinja z ustavit- 
vijo, odloČi o tem vlada LRS. 

9. Člen 

Šefi računovodstev pri odredbodajalcih republiških 
organov in ustanov so odgovorni za pravilno izvrševanje 
predračuna dohodkov in izdatkov tudi ministrstvu za 
finance LRS. 

10. člen , 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1952. 

U Št. 71 
Ljubljana, dne 7. maja 1952. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

53. 

Ukaz 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zakon 
o.proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 1952, 
ki 'ga je sprejela Ljudeka skupščina LR Slovenije na 
II. izrednem zasedanju dne 29. aprila 1952, in ki se 
glasi:, v 

Zakon 
o državnem zaključnem računu Ljudske republike 

Slovenije za leto 1950 

1. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki znašajo v pro- 

računskem letu 1950 po državnem proračunu: 
Dohodki din 6.672,265.984— 
Izdatki din 6.400,544.194— 
Presežek   dohodkov    .     .     .,    din   271,721.790— 

2. člen 

. Državni zaključni račun za leto 1950 obsega do- 
sežene dohodke in izvršene izdatke po državnem pro- 
računu za leto 1950. 

a) po rednem republiškem proračunu: 
Dohodke    .- din 4.073,107.913— 
Izdatke: din •.073,107.913— 

b) po rednih proračunih ljudskih odborov: 
> 1. Oblastnega ljudskega odbora Ljubljana: 

Dohodke    . din     '40,401.420— 
Izdatke'-     , -  :•• - .     .    .     .     din     40,401.420— 

2. Oblastnega ljudskega odbora Maribor: 
Dohodke din     40,360.982—' 
Izdalke din     40,360.982— 

3. Oblastnega ljudskega odbora Postojna: 
Dohodke din     28,217.003— 
Izdatke      ......    din     28,217.003— 

i 

4. Mestnega ljudskega odbora Celje: 
Dohodke    . din   105,155.612— 
Izdatke din     97,185.590.— 
Presežek   dohodkov     ...     din       7,970.022— 

5. Mestnega ljudskega odbora Jesenice: 
Dohodke din     21,343.822— 
Izdatke din     20,750.951— 
Presežek   dohodkov    ...     din 592.871— 

6. Mestnega ljudskega odbora Kranj: , 
Dohodke din     34,587.448— 
Izdatke     -.•• din     21,693.828— 
Presežek   dohodkov    ...     din     12,893.620— 

7. Mestnega ljudskega odbora Ljubljana: 
Dohodke din    473,872.530— 
Izdatke din   437,175.445— 
Presežek   dohodkov    ...     din     36,697.085.— 

8. Mestnega ljudskega odbora Maribor: 
Dohodke    ......     din   284,163.650.— 
Izdatke din   219,865.814— 
Presežek   dohodkov    .     .     »    din     64,297.836,— 

9. Okrajnega Ijućbkega odbora Celje okolica: 
Dohodke din     90,837.137— 
Izdatke     • .din     81,420.550— 
Presežek   dohodkov     .     .     .     din       9,416.587— 

.10. Okrajnega ljudskega odbora Črnomelj: 
Dohodke din   -48,982.813— 
Izdatke din     41,712.258— 
Presežek   dohodkov     .     .     .     din       7,270.555-— 

11. Okrajnega ljudskega odbora Gorica: 
Dohodke din   108,437.066.— 
Izdatke      ......     din     98,905.476.— 
Presežek   dohodkov     .     .     .     din    \ 7,532.190*— 

12. Okrajnega ljudskega odbora Grosuplje: 
Dohodke .din     34,979.236— 
Izdatke din     32,731.429— 
Presežek   dohodkov     .     .     . .  din       1,847.807.— 

13. Okrajnega ljudskega odbora Idrija:. 
Dohodke 4     .     .     :    . •   .     din     42,768.492.— 
Izdatke      .     .     .     ....     din     40,346.697— 
Presežek   dohodkov    .    . '. .     din       2,419.795.— 

, 14. Okrajnega ljudskega odbora Ilirska Bistrica* 
Dohodke' ..,.'.'. din 32,926:462.— 
Izdatke din     30,927.143.— 
Presežek   dohodkov     •    ••  ' •     din       1,999.319— 

15. Okrajnega ljudskega odbora Kamnik: 
Dohodke    .     .     .     .     .     .     din •   58,984.039— 
Izdatke      .     .     :    .    .     .     din , 60,350.222.— 
Presežek   dohodkov " .  , .     •     din       8,633.817.— 
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16. Okrajnega ljudskega odbora Kočevje: 
Dohodke    .     .     .    .    .    .     din     46,094.606— 
Izdatke      .     .    .     . - .    .*    din     42,419.712— 
Presežek   dohodkov    ...     din       3,674.894.— 

17. Okrajnega ljudskega odbora Kranj okolica: 
Dohodke    ......    din   100,694.908— 
Izdatke      .' din     86,124.030— 
Presežek   dohodkov     ...     din     14,570.878— 

18. Okrajnega ljudskega odbora Krško: 
Dohodke din     97,261.682— 
Izdatke din     89,279.518— 
Presežek   dohodkov     ...     din       7,982.164— 

19. Okrajnega ljudskega odbora Lendava: 
Dohodke    .     .    .    .   \    .     din     40,766.738— 
Izdatke-    ......    din     35,445.118— 
Presežek   dohodkov     .     .     .     din       5,321.620— 

20. Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okol.: 

Dohodke din     73,116.697— 
Izdatke din     66,865.533— 
Presežek   dohodkov     .     .     .     (lin       6,251.164.— 

21. Okrajnega ljudskega odbora Ljutomer:. 
Dohodke    .     .     .     ...     din     45,164.786— 
Izdatke din     39,820.924— 
Presežek   dohodkov     ...     din       5,843.862— 

22. Okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica: 
Dohodke din     91,423.770— 
Izdatke '   .     din     85,458.250— 
Presežek   dohodkov     ••    .     .     din       5,965.520.— 

23. Okrajnega ljudskega odbora Mureka Sobota: 
Dohodke din     78,577.377— 
Izdatke din     70,448.534— 
Presežek   dohodkov     .     .     .     din       8,128.843— 

24. Okrajnega ljudskega odbora.Novo mesto: 
Dohodke din     86,563.587— 
Izdatke      ......     din     77,524.348:— 
Presežek   dohodkov     .     .     .     din       9,039.239— 

25. Okrajnega ljudskega odbora Poljčane: 
Dohodke din      74,692.181— 
Izdatke      ......     din     72,807.885— 
Presežek   dohodkov     .     .     .     din       1,884.296— 

26. Okrajnega ljudskega odbora Postojna: 

' Dohodke din     '58,522.550— 
Izdatke .din     50,931.749— 
Presežek   dohodkov.    .-..<: 1,590.801— 

27. Okrajnega ljudskega odbora Ptuj: 
Dohodke din     94,368.561— 
Izdatke d!n     93,208.860.— 
Presežek   dohodkov     .     .     .     à'r       1,159.695— 

28. Okrajnega ljudskega odbora Radgona: 
Dohodke    .     .     . •   ,    .     ,     din     40,026.295— 
Izdatke din     38,186.996— 
Presežek   dohodkov    ...     din       1,839.299— 

29. Okrajnega ljudskega odbora Radovljica: 

Dohodke din     67,035.326— 
Izdatke din     59,643.513— 
Presežek   dohodkov     .     .     .     din   •    7,391.813.— 

30. Okrajnega ljudskega odbora Sežana: 

Dohodke din     44,196.387.— 
Izdatke din     42,676.172— 
Presežek   dohodkov     ...     din       1,520.215.— 

31. Okrajnega ljudskega odbora Slovenj Gradec: 

Dohodke din     88,746.318— 
Izdatke din     79,440.600.— 
Presežek   dohodkov     ...     din       9,305.718— 

32. Okrajnega ljudskega odbora Šoštanj: 

Dohodke din     47,671.550— 
Izdatke din     40,082.736— 
Presežek   dohodkov     .     ...     din       7,588.814.— 

33. Okrajnega ljudskega odbora Tolmin: 
Dohodke din     49,343.608— 
Izdatke • din     47,287.994— 
Presežek   dohodkov     ...     din       2,055.612.— 

34. Okrajnega ljudskega odbora Trbovlje: 

Dohodke din     63,204.960— 
Izdatke      .     ...     .     .     .     din     56,811.245— 
Presežek   dohodkov     .     .     .     din       6,393.715— 

35. Okrajnega ljudskega odbora Trebnje: 
Dohodke     ....... din      35,033.96i— 
Izdatke  din     31,966.837— 
Presežek   dohodkov din-      3,067.124— 
Skupni  .iohodki po proračunih - 

ljudskih odborov .... din 2.768,122.158— 
Skupni   izdatki   po   proračunih 

ljudskih odborov .... din 2.493.975.368— 
Presežek dohodkov po proraču- 

nih   ljudskih   odborov    .     . din   272,146.790— 

3. člen 
Odobravajo se izvršeni izdatki po 33. členu uredbe 

o izvrševanju proračuna, kakor tudi prekoračenje iz- 
vršenih izdatkov krito z lastnimi presežki dohodkov. 

4. člen 

Odobrava se državni zaključni račun za leto 1950. 
sestavljen po predpisih 37. člena temeljnega zakona o 
proračunu in 39. člena uredbe c izvajanju proračuna. 

•5. člen 
Državni zaključni račun je sestavni dei tega zakona. 

6. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 

U št. 72 
Ljubljana, dne 7. maja 1252. 

PREZIDU LJUDSKI: SfcUKSCiisi- 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lube? I. r, Josip Vdriinr L r. 
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Vlada Ljudske republike Slovenije 
54. 

Na podlagi tretjega odstavka I. točke ukaza Pre- 
zidija Ljudske skupščine FLRJ o začasnem iinaneiranju 
ljudskih republik ter avtonomnih in upravno-teritori- 
alnih enot (Uradni Ust FLRJ, št. 18—180/62) izdaja 
vlada Ljudske republike Slovenije na predlog ministra 
za finance 

uredbo 
o začasnem finansiranju proračunskih potreb ljudskih 

odborov v Ljudski republiki Sloveniji 
za mesec maj 1952 

Glede na to, da ljudski odbori in občine ne morejo 
sprejeti do konca aprila 1952 svojih družbenih planov 
in proračunov za leto 1952, se ljudski odbori in občine 
pooblaščajo, da lahko ne glede na predpise 29. člena 
zakona o proračunih začasno îinanslrajo izdatke svojih 
organov in ustanov do konca meseca maja 1952. 

Začasno finansiranje sme v teku meseca maja do- 
segati največ zneske mesečnih proračunskih planov za 
mesec april 1952 oziroma eno tretjino izdatkov, ki so 
bili dovoljeni za dobo januar—marec 1952. 

Dohodki in izdatki v dobi začasnega finansiranja 
po tem odloku so sestavni del proračuna zadevnega 
organa državne oblasti za leto 1962. 

II 
Ta uredba velja od 1. maja 1952. 
Št. 11—461/1-62      ' 
Ljubljana, dne 30. aprila 1952. 

Minister za finance LRS: Predsednik vlade LRS: 
Zoran Polič 1. r. Miha Marinko 1. r. 

55. 
Na podlagi 2. odstavka 78. člena v zvezi s 37. Čle- 

nom ustave LRS izdaja vlada LRS 

odločbo 

o ustanovitvi Sole za. učiteljice kmetijsko-gospodarskih 
in kmetijsko-gospodinjskih šol ? Ljubljani 

Ustanovi se internatska šola za učiteljice kmetijsko- 
gospodarskih in kmetijeko-gospodinjskih šol s sedežem 
v Ljubljani. 

2 
Namen šole je izobraziti učiteljice za teoretično in 

praktično delo v kmetijsko-gospodinjskih šolah in gospo- 
dinjskih tečajih ter v kmetijsko-gospodarskih šolah, po- 
globiti njihovo splošno izobrazbo in jih pripraviti « za 
aktivne delavke v politično-ekonomskem razvoju vasi. 

ali zadružnem kmetijskem posestvu in v zdravstvenih 
zavodih oziroma napravah. 

V šolo se sprejmejo učiteljice z učiteljskim stro. 
kovnim izpitom, stare do 30 let. 

Svet vlade LRS za prosveto in kulturo določi vsako 
leto, koliko slušateljic se sme sprejeti v šolo. 

Med študijem imajo slušateljice pravico do pre-' 
jemkov po veljavnih predpisih. 

Absolventke šole z uspešno opravljenim zaključ- 
nim izpitom pridobe kvalifikacijo strokovne učiteljice 
prosvetno-znanstvene stroke. 

6 

Šolo vodi ravnatelj, ki ga imenuje predsednik Sveta 
vlade LRS za prosveto in kulturo. 

Na šoli poučujejo stalni in honorarni predavatelji 
iz vrst profesorjev, strokovnih učiteljev ter drugih stro- 
kovnjakov s področja kmetijstva in zdravstva. Ime- 
nuje jih predsednik Sveta vlade LRS za prosveto in 
kulturo. 

Pomožno tehnično osebje šole namešjh ravnatelj. 

8 
Šola ima svoj predračun dohodkov in izdatkov v 

sestavu proračuna Sveta vlade LRS za prosveto in kul- 
turo. '   • •'       ' 

Ravnatelj šole je odredbodajâlec >za Izvajanje pred- 
računa. - , 

9 . 
Šola je pod splošnim vodstvom in nadzorstvom 

Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo.   . 

10 ' 
Slušateljice- prispevajo za internateko vzdrževanje 

oskrbnino po veljavnih predpisih. 

11 
Organizacijo in delo Šole predpiše Svet vlade *LRS 

za prosveto in kulturo. 
i2    ; 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRSc 

Št. 1283/8-52 
Ljubljana, dne 26. aprila 1952. • 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS 

za prosveto in kulturo: Predsednik vlade LRS: 
Boris Ziherl 1. r. Miha Marinko l.r. 

Minister — predsednik 
Sveta za kmetijstvo in gozdarstvo LRS:       / 

Viktor Avbelj l.r. 
Pouk traja eno koledarsko leto ter je teoretičen 

in praktičen. Praktičen pouk se opravlja riaN državnem J 
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ZAPISNIK 
1. seje II. izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

drugega sklica dne 29. aprila 1952 
Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik 
Tajnik: inž. Pavle  Žaucer. 
Predsednik Ljudske skupščine LRS precita ukaz 

Prezidija Ljudske skupščine LRS, U št. 60 z dne 20. 
aprila 1952 o sklicanju Ljudske skupščine LRS k nje- 
nemu II. izrednemu zasedanju na dan 29. aprila 1952, 
prične ob 10 uri 30 minut 1. sejo ter določi, da bo za- 
pisnik i: seje vodil tajnik inž. Pavle Žaucer. 

Pred prehodom na dnevni red objavi predsednik, 
da je predsednik vlade dostavil ljudski skupščini v 
razpravo in, sklepanje tele zakonske.predloge: 

1. predlog zakona o zaključnem računu LRS za 
leto 1950, 

2. predlog proračuna LRS za leto 1952 in 
3. predlog družbenega plana LRS za leto 1952. 
Ti navedeni zakonski predlogi so bili po določbah 

poslovnika dostavljeni odboru za gospodarstvo in fi- 
nance. Odbor je o predloženih zakonskih predlogih raz- 
pravljal, jih v celoti sprejel, predložil skupščini poročila 
ter določil poročevalca. Zakonski predlogi s poročili so 
razmnoženi in .razdeljeni ljudskim poälancem. 

. Vse tò pride na dnevni red, ce täko' sklene 
'skupščina.' '[  • 

, Nato skupščina odobri zaprošeni dopust ljudskim 
posiancem: Jaki Avšiču, Jožetu Borštnarju, Matiji Ma- 
ležiču, Antonu Šušteršiču, Marjani Draksler, Ivanu 
Kovačiču, Francu Draganu, Viktorju Avblju, Vladu 
iMajhnu, Martinu Greifu, Francu Zalazniku, Štefanu 
Šabjanu, Stanetu Bizjaku, "Albertu1 Jakopiču, Ivanu 
Božiču, Francu Primožiču, Rudolfu Hriberniku, Rudiju 
Kodriču, Ivanu Regentu, Ivu Svetini, Janku Rudolfu, 
Dragu Jermanu, Edvardu Kardelju, Borisu Kidriču in 
Tomu Brejcu. 

Predsednik objavi, da sta bili skupščini dostavljeni 
resoluciji, in sicer: Osnovne organizacije OF gradbe- 
nega industrijskega podjetja >Gradis IMM<, Strnišče 
pri Ptuju in zbora volivcev krajevnega ljudskega od- 
bora Miren z naselji Orehovlje in.Vrtoče. 

Na predlog  ljudskega  poslanca  Jožeta Petejana 
skupščina sklene, da -se resolucija zbora, volivcev iz 
Mirna prečita po zaključku dnevnega reda. - 

' . Prehod na dnevni red. 
Glede na v uvodu objavljena sporočila predlaga 

predsednik tale.dnevni red: 
1. razprava in sklepanje. o predlogu zakona o 

družbenem planu Ljudske republike Slovenije za 
leto 1952,  ' ''•'••-# 

2. razprava in sklepanje o predlogu zakona o 
proračunu Ljudske republike Slovenije za-leto 1952, 

3. razprava in sklepanje' o predlogu zakona o dr- 
žavnem zaključnem računu Ljudske republike Slove- 
nije za leto 1950.' 

Skupščina ta dnevni red soglasno sprejme. 
Nato preide predsednik k prvi jtočki dnevnega reda, 

to je na razpravo in sklepanje o predlogu zakona" o 
'družbenem planu Ljudske republike Slovenije za leto 
1962, začne razpravo in pozove poročevalca odbora za 
gospodarstvo in finance, da poda poročilo. 

Po poročilu poročevalca odbora Toneta Ulriha skle- 
ne skupščina, na: predlog .predsednika, da se skupno 

razpravlja o predlogu,zakona.o.družbenem planu LRS 
za leto 1952 in o predlogu zakona o proračunu LRS za 
leto 1952. 

Po poročilu poročevalca odbora za gospodarstvo in 
finance Antona Labure o predlogu zakona o proračunu 
LRS za leto 1952, sta podala ekspozeje o predloženih 
zakonskih predlogih podpredsednik vlade LRS in pred- 
sednik gospodarskega sveta Ivan Maček ter minister za 
finance LRS Zoran Polič. 

Nato odredi predsednik 15 minutni odmor in po- 
zove poslance, ki žele govoriti v razpravi, da se med 
odmorom priglasijo tajniku. 

Po odmoru se seja nadaljuje. 
V razpravi so govorili: France Leskošek, predsed- 

nik Sveta vlade LRS za industrijo in ljudska poslanca 
inž. Alojz Hrovat ter Miha BerČič — vsi >za«. 

Ob 13. uri prekine predsednik sejo in objavi, da se 
bo seja nadaljevala ob 16. uri 30 minut. 

Ob 16. uri 45 minut se seja nadaljuje. 
V razpravi o predlogu zakona o družbenem planu 

Ljudske republike Slovenije za leto 1952 in o predlogu 
zakona o proračunu Ljudske republike Slovenije za 
leto 1952 so govorili še: dr. Jože Potrč, predsednik Sve- 
ta vlade LRS za ljudsko zdravstvo in socialno politiko, 
Janez Mlakar, Karel Reberšek, Leo Kovačič, dr. Anton 
Melik in Marija šme— vsi »za«. . ' 

Ker je bila lista govornikov izčrpana, preide pred- 
sednik na glasovanje. Skupščina je predlog zakona o 
družbenem planu Ljudske republike Slovenije zâ leto 
1952 in predlog zakona o proračunu Ljudske republike 
Slovenije za leto 1952 soglasno sprejela in predsednik 
objavi; dayju bo'na podlagi 72. člena ustave LRS in 
47. člena poslovnika dos'.àvil Prezidiju Ljudske skup- 
ščine LRS, da ju razglasi. 

V tretji točki dnevnega reda je skupščina, po po- 
ročilu poročevalca odbora za gospodarstvo in finance 
Janka Markiča, soglasno sprejela predlog zakona o dr- 
žavnem zaključnem računu Ljudske republike Slovenije 
za leto 1950, ki bopravtako dostavljen Prezidiju Ljudske 
skupščine LRS, da ga razglasi. 

Ob zaključku dnevnega reda prečita tajnik skupšči- 
ne inž. Pavle Žaucer resolucijo zbora volivcev krajevne- 
ga ljudskega odbora Miren z naselji Orehovlje in Vrtoče. 
Ljudski poslanec Jože Petejan predlaga, da se ta re- 
solucija odstopi'v proučitev in event, predlog Svetu vlade 
LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti. V imenu 
ljudskih poslancev goriškega okraja izjavi Cvetka Vodo- 
pivec, da se strinja s predlogom Jožeta Petejana, nakar 
skupščina soglasno sprejme ta predlog. 

Ker je bil s tem dnevni red izčrpan, predlaga pred- 
sednik, da se seja zaključi in da skupščina pooblasti 
predsednika in tajnika, da podpišeta zapisnik 1. seje. 
Skupščina je predlog sprejela, nakar zaključi predsednik 
ob 19. uri-10 minut 1. sejo in tudi II. izredno.zasedanje 
Ljudske skupščine LRS drugega sklica. 

Št. LS 90/1—52 
Ljubljana, dne 29. aprila 1952. 

LJUDSKA SKUPŠČINA .   • 
,   '        LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: 
Inž. Pavle Žaucer 1. f. 

;    Predsednik: 
Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

„Izdaja >Uradni liei LRS<. ~ Direktor m odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik —-tleka ti*karna">Toneta ••••••< — vsi v 
LJubljani. — Naročnina: letno 540 din. — Posamezna Številka: 8 din  do 8 strani, veake: nadaljnje 4 strani 4 din več. P° 
poŠti 8 din vek <— Uredništvo ia uprava: LJubljana, Kidirifceva (prej Gajeva) ulica 5, poetai predal. 336, — ,Xelelon. uprave 55.79.» 

•        ' .       .   .     .     , _ Čekovni »Sun: 601-9018(W) .  •-- - 
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56. Ukaz o razreäitvi in imenovanju direktorja Glavne direk- 
cije usnjarske industrije. 

57. Ukaz o imenovanju Člana Gospodarskega eveta vlade LRS. 
58. Uredba o izravnavi posebnih predpisov o prekrških v ured- 

bah in drugih predpisih vlade LRS m njenih organov z do- 
ločbami temeljnega zakona o prekrških. 

VSEBINA 

59. Odločba o zavarovanju drevesnega parka gradine Viltu/ ob 
Dravi. 

60. Odločba o zavarovanju cerkve na Ptujeiki gori. 
61. Odločba o zavarovanju RihemberJkega gradu z okolico. 
62. Odločba o zavarovanju stare cerkve v Turnilču (Prekrnurje. 
— Popravek. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 
56. 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije ' 
in III. točke odloka Ljudske skupščine LR Slovenije o 
reorganizaciji vlade LR Slovenije ter po predlogu pred- 
sednika vlade LR Slovenije izdaja Prezidij Ljudske 
skupščine LR Slovenije 

' ukaz 
o razrešitvi in imenovanju direktorja Glavne direkcije 

usnjarske industrije ' 
I 

Direktor Glavne direkcije usnjarske industrije 
Franc K u mer se razreši dolžnosti direktorja Glavne 
direkcije usnjarske industrije. ' -, 

II 
Za direktorja Glavne direkcije usnjarske industrije 

se imenuje Ivan Novak., 
III 

\  Predsednik vlade LR Slovenije izvrši la ukaz. 
IV 

Ta ukaz velja takoj. 
U št. 73 
Ljubljana, dne 13. maja 1962. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

•57. 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 

ter po predlogu predsednika vlade LR Slovenije izdaja 
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o imenovanju člana Gospodarskega svela vlade LR 

Slovenije 
, I 

# Za člana Gospodarskega sveta vlade LR Slovenije 
se imenuje generalni direktor Narodne banke. — Cen- 
trale za LR Slovenijo — dr. Marjan   Dermastiar 

II 
Ta ukaz velja z dnem objave v >Uradnem listu 

LRS«. 

U št. 74 
Ljubljana, dne 16, maja 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej L r. Josip Vidmar 1. r. 

Vlada Ljudske republike Slovenije 
' :   ','    ,      58.        '..    . • »  "   • 

Na podlagi drugega odstavka 77. člena ustave LRS 
in 155: člena temeljnega zakona o prekrških izdaja vla- 
da LRS na predlog predsednika Sveta vlade LRS za 
zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti 

uredbo 
o izravnavi posebnih predpisov o prekrških v uredbah 
in drugih predpisih vlade LRS in njenih organov % 

določbami temeljnega, zakona o prekrških . 

UVODNE DOLOČBE   . 

1. člen 
Ta uredba izravnava predpise o prekrških v ve- 

ljavnih uredbah, in drugih predpisih vlade LRS ter nje- 
nih organov z določbami temeljnega zakona o prekrških 
in daje prečiščeno besedilo teh predpisov. 

2. člen      ' 
Določbe o prekrških, ki so v uredbah in drugih 

predpisih vlade LRS, se spremenijo oziroma ostanejo 
v veljavi, kakor določa.fa uredba. 

3. člen 
Določbe o prekrških, ki so v predpisih organov 

vlade LRS, izdanih do dneva, ko je začela veljati ta 
uredba, nehajo veljati, namesto njih pa se predpisujejo 
določbe o prekrških, ki so v tej uredbi. , 

Sveti in ministri vlade LRS so pooblaščeni, .da .lah- 
ko glede na spremenjene pogoje spreminjajo določbe 

1-4 

«•,- 
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o prekrških, ki so določeni v 5., 8., 9., 11., 18., 20., 21., 
26., 27., 28., 29., 31., 32., 35., 36., 37. in 39. členu te 
uredbe. 

DOLOČBE O PREKRŠKIH 
I 

Prekrški s področja javnega reda in notranje ureditve 

4. člen 
Uredba o požarnovarnostnih ukrepih pri ravnanju 

Z ognjem in s predmeti z raznesilnim in razpočmm učin- 
kom (Uradni list LRS, št. 6—25/47 in 4—14/49). 

Drugi odstavek 1. člena se spremeni in glasi: 
>Kdor brez dovoljenja priredi baklado ali ognjemet, 

vžge kres, ali kdor neupravičeno uporablja razpočne 
snovi, se kaznuje z denarno kaznijo do 2.000 dinarjev. 

Kdor ee ne drži pogojev, ki so mu predpisani .v 
dovoljenju, se kaznuje z denarno kaznijo do 1000 di- 
narjev. 

Pravna oseba se kaznuje za prekrške iz tega člena 
a denarno kaznijo do 3.000 dinarjev.* 

5. člen 
Odredba o prevažanju oseb z avtobusi in tovornimi 

avtomobili (Uradni list LRS, št. 15^-83/49). 
Namesto določbe 17. Člena, se predpisuje tale do- 

ločba: 
>1. Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z za-, 

porom do 30 dni ee kaznuje upravitelj oziroma lastnik 
cestnega motornega vozila: 

a) ki prevaža osebe ali potnike s tovornim avto- 
mobilom, če nima za to dovoljenja; 

b) ki zaupa avtobus ali tovorni avtomobil, ki je 
namenjen za prevoz potnikov, vozniku, ki nima vozni- 
škega izpita oziroma vozniške knjižice za upravljanje 
motornega vozila tiste vrste oziroma kategorije, v ka- 
tero spada zaupano mu vozilo. 

2. Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev ali z za- 
porom do 15 dni se kaznuje voznik tovornega avtomo- 
bila, ki se uporablja za prevoz potnikov ali œeb: 

a) če sprejme več potnikov, kot bi jih po izdanem 
dovoljenju smel sprejeti; 

b)- če sprejme v vozniško kabino več oseb, kot je 
določeno v uporabnem dovoljenju, ali če sprejme v ka- 
bino pijano osebo, ali če dovoli, da je med vožnjo pijana 
oseba v njegovi neposredni bližini; 

c) ki nima pri sebi dovoljenja po 11. točki te od- 
redbe ali ki takega dovoljenja ne pokaže uradni osebi, 
ki izvaja nadzorstvo nad prometom. 

S kaznijo iz prednjega odstavka se kaznuje upra- 
vitelj oziroma lastnik cestnega motornega vozila ali 
vodja garaže, ki zaupa upravljanje avtobusa ali tovor- 
nega avtomobila, namenjenega za prevoz potnikov, voz- 
niku, čigar sposobnost, upravljati motorno vozilo, je 
zmanjšana. 

6. Člen 
Uredba o mobilizaciji zasebnih tovornih-avtomo- 

bilov, vlačilcev, traktorjev in priklopnikov (Uradni list 
LRS, št. 17—98/49). 

6. člen se spremeni in glasi: 
>Kdor ne odda vozila, ki je bilo mobilizirano, se 

kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z za- 
porom do 30 dni'. 

Pravna oseba se kaznuje z denarno kaznijo do 
20.000 dinarjev.< 

7. člen 
Uredba o ukrepih za varnost gospodarskih podjetij 

in ustanov pred požarom (Uradni list LRS, št. 
24—149/49). 

4. člen se spremeni in glasi: , j 
>Z denarnoi kaznijo do 10.000 dinarjev ali z za- 

porom do 30 dni se kaznuje: 
a) direktor ali tisti, ki je odgovoren za podjetje 

oziroma ustanovo, če ne izvrši ukrepov, ki so predpi- 
sani za varnost pred požarom, ali, jih ne izvrši v do- 
ločenem roku; ' 

b) delavec ali uslužbenec podjetja ali ustanove in 
vsak, ki se mudi v .podjetju ali ustanovi, pa se ne ravna 
po ukrepih, predpisanih za varnost pred požarom. 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz točke a) 
tega člena z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev.* 

8. člen 
Odredba o spravljanju in hrambi vnetljivih tekočin 

v industrijskih in drugih podjetjih (Uradni list LRS, št. 
1-4/50). 

Namesto določbe 24. točke, se predpisujejo tele 
določbe: 

»1. Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z 
zaporom do 30 dni se kaznuje: 

a) kdor ima v obratnem ali poslovnem prostoru, v 
delavnici itd. večje količine vnetljivih tekočin kot je 
dovoljeno po 3. do 5. točki odredbe o spravljanju in 
hrambi vnetljivih tekočin v industrijskih in drugih pod- 
jetjih ali po odločbi pristojnega državnega organa; 

b) kdor vnetljivih tekočin ne spravlja ali hrani 
tako kot je to predpisano po 12. do 18. točki odredbe; 

c) kdor uporablja za vnetljive tekočine posode ali 
prostore, ki ne ustrezajo predpisom 6., 7. ali 11. točke 
odredbe; 

č) kdor ne izda prodajalnam na drobno, podjetjem 
in ustanovam za oddane vnetljive tekočine potrdila po 
2. točki odredbe; 

d) kdor ne opremi prostorov in skladišč po določ- 
bah 20. ali 21. točke odredbe. 

Za prekrške iz prvega odstavka te točke ee kaznuje 
poleg storilca tudi lastnik obrata ali odgovorna oseba. 

2, Pravna oseba se kaznuje «a prekrške iz 1. 
točke z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev. 

3. Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev ali z za- 
porom do 10 dni se kaznuje, kdor v prostorih, kjer so 
spravljene vnetljive tekočine ali pri natakanju ali 
iztekanju takih tekočin na prostem kadi, prižge ali 
nosi odprto luč ali goreč predmet, kuri, hodi s podko- 
vanimi čevlji ali uporablja kovinske ali druge predmete 
tako, da se utegnejo kresati iekre.« 

9. člen 
Odredba o spravljanju in hrambi vnetljivih tekočin 

(Uradni list LRS, št. 5—26/50). 
Namesto določbe 34. točke se predpisuje tale do- 

ločba: 
>Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z zaporom 

do 30 dni se kaznuje: 
a) kdor ima v nasprotju s 3. do 9. točko odredbe 

o spravljanju in hrambi vnetljivih tekočin spravljene a» 

La 
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shranjene v skladišču večje količine vnetljivih tekočin, 
kakor pa je dovoljeno; 

b) kdor spravlja ali hrani vnetljive tekočine v po- 
sodah, ki ne ustrezajo določbam 10. do 15. točke od- 
redbe; 

c) kdor prostora (skladišča) za spravljanje in 
hrambo vnetljivih tekočin nima urejenega po določbah 
16. do 19. točke odredbe; 

č) kdor se ne ravna po predpisih "20. do 24. točke 
odredbe; 

. d) kdor nepravilno spravlja ali hrani premično 
črpalko, ki je namenjena za oskrbovanje avtomobilskega 
prometa (25. do 28. točke odredbe); . 

e) kdor nepravilno ravna z odprto lučjo ali ognjem 
v bližini vnetljivih tekočin ali v prostoru, kjer so sprav- 
ljene vnetljive'tekočine (29. in 30. točka odredbe); 

f) kdor nima pripravljenega gasilnega orodja in 
gasilnih 6redstev (31. in 32. točka odredbe).« 

10. člen 
Uredba o ureditvi in opravljanju dimnikarske 

službe (Uradni list LRS, št. 21—116/50). 
1. 19. člen se spremeni in glasi: 
»Z denarno kaznijo do 2.000 dinarjey ali z zapo- 

rom do 5 dni se kaznuje dimnikar: 
a) ki kurilnih naprav in dimnih odvodov ne ometa 

v določenih rokih ali jih ometa malomarno; 
b) ki zahteva za ometanje "več, kot je določeno 

s tarifo; ' 
c) ki samolaetno ometa izven svojega dimnikar- 

skega okoliša; 
č) ki na poziv ali po odredbi pristojnega organa 

noče opravljati dimnikarske službe izven svojega 
okoliša; 

d) ki ne priglasi vnaprej, da bo zapustil svoj dimni- 
karski okoliš za več kot osem dniv(ll. člen te uredbe); 

e) kj opusti dimnikarski poklic, ne da bi to vna- 
prej naznanil pristojnemu ljudskemu odboru (12. člen 
te uredbe); 

f) ki ne opoEorina požarno nevarnost po 13. členu 
te uredbe; 

g) ki je pri opravljanju dimnikarske službe pijan. 
Enako  se   kaznuje,   kdor  opravlja   dimnikarsko 

službo, čeprav nima predpisane usposobljenosti za 
dimnikarskega mojstra ali pomočnika in kdor tako 
osebo sprejme v dimnikarsko službo ali ji dovoli ome- 
tanje, čeprav ver da nima predpisane uspoeobljenosti.< 

2. 20. člen se spremeni in glasi: 
>Z denarno kaznijo do 2.000 dinarjev se kaznuje 

korištnik zgradbe ali prostora: 
'   a) ki ne izvrši ukrepa, odrejenega po 13. členu te 

uredbe; 
b)vki ne dovoli dimnikarju ometati kurilne naprave 

ali dimnega odvoda. 
Z enako kaznijo se kaznuje-dimnikar, ki ne vodi 

ali ne vodi v redu predpisane dimnikarske kontrolne/ 
knjige. 

Pravna oseba se kaznuje za prekrške iz tega člena 
z denarno kaznijo do 4.000 dinarjev.« 

11. člen 
Pravilnik za izvajanje zakona o posesfi in nošenju 

orožja (Uradni list LRS, št. 22-126/50). 

ločba 
Namesto določbe 30. člena se predpisuje tale do- 

»Z denarno kaznijo do 2.000 dinarjev ee kaznuje: 
a) kdor ne priglasi preselitve po 11. členu tega 

pravilnika; ^        «, 
b) kdor ne priglasi, da je orožje izgubil ali na 

kakšen drug način prišel ob orožja (12. člen); 
c) kdor ne priglasi, da je odsvojil orožje, za ka- 

tero ima orožni list (13. člen); 
č) kdor je dolžan priglasiti smrt imetnika orož- 

nega lista, pa tega ne stori (14. člen); 
d) kdor brez orožnega lista nosi orožje, za katero 

ima orožni list; 
e) kdor prekrši določbo 5. člena tega pravilnika.« 

* 
II 

Prekrški s področja gospodarstva 

/ 12. člen 
Uredba o obveznem iztrebljevanju divjega in po- 

divjanega hmelja (Uradni list LRS, št. 20—116/47). 
3. člen se spremeni in glasi:   . 
>Kdor prekrši predpis 1. člena te uredbe se ka- 

znuje s kaznijo do 5.000 dinarjev ali z zaporom do 
15 dni. Poleg izrečene denarne kazni ali kazni zapora 
se v odločbi o prekršku lahko odredi, da se divji ali 
podivjani hmelj iztrebi na stroške tistega, ki je storil 
prekršek.« 

13. člen 
Uredba o odbiri plemenske živine (Uradni list 

LRS, št. 32—186/47). 
8. člen se spremeni in glasi: 
»Z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev ali z za- 

porom do 10 dni se kaznuje: 
1: kdor uporabi za pleme žrebca, .bika, merjasca 

ali ovna ki ni priznan za plemenjaka; 
2. kdor v, nasprotju z 2. členom te uredbe ne pri- 

pelje živali k priznavanju.« 

14. člen 
v 

Uredba o prepovedi krčenja hmeljnikov (Uradni 
list LRS, št. 42—245/47). 

4. člen se spremeni in glasi: 
»Kolikor dejanje ni .kaznivo po kazenskem zako- 

niku, se kaznuje z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev, 
kdor 'prekrši določbe 1. ali 2. člena te uredbe.« 

,    , 15. člen 
Uredba o zatiranju majskega hrošča (Uradni list 

LRS, št. 17—108/48) , 
4. člen ee spremeni in glasi: 
>Öe dejanje ni kaznivo po kazenskem zakoniku, 

se kaznuje z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev, kdor 
prekrši določbo 1. člena te uredbe.«     ' 

16.'člen 
Uredba o trsnicah in sadnih drevesnicah (Uradni 

list LRS, št. 2—9/49) 
6. člen se spremeni in glasi: i 
>Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznuje: 
1. kdor ne priglasi, ustanovitve trsnice ali sadne 

drevesnice po določbah 2. člena te uredbe; 
4, 2. kdor krošnjari s trsnim aH sadnim drevesnim 

materialom ali tak material prodaja na trgu;   '    .   . 



«trau 120 URADNI LIST St. 14 — 22. V. 1952 

3. trsničar ali drevesničar, ki ne vodi razvida o pro- 
izvodnji in o oddaji trsnega ali sadnega drevesnega 
materiala.« 

17. člen 
Uredba o obveznem zatiranju škodljivcev in bolezni 

sadnega drevja (Uradni list LRS, št. 11—51/50) 
9. Člen se spremeni in glasi: 
>Če dejanje ni kaznivo po kazenskem zakoniku, 

se kaznuje:' 
1. z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev ali z zapo- 

rom do 15 dni, kdor namenoma ali brez opravičenega 
razloga ne izvrši v določenem roku ukrepov, predpisa- 
nih v • 1. členu te uredbe, ali ne spravi motornih in 
prevoznih škropilnic v brezhibno stanje (7. člen te 
uredbe); 

2. ž denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z za- 
porom do 30. dni, kdor namenoma ali brez opravičenega 
razloga ne izvrši v določenem roku zatiralnih ukrepov, 
predpisanih v 2. členu te uredbe; 

3. z denarno kaznijo do 2.000 dinarjev član ko- 
misije iz 3. člena te uredbe, là ne opravi ali ki malo- 
marno opravlja'dolžnosti iz 3. ali 6. člena; odgovorni 
član oziroma uslužbenec ljudskega odbora, ki ne izpolni 
dolžnosti po 5., 6. ali 8. členu te uredbe, ter strokovnjak, 
ki ne izpolni ali malomarno izpolni dolžnost po 8. členu 
te uredbe.« 

18. člen 

Odredba o času striženja ovac in oddaji volne 
jaghjet (Uradni list LRS, št. 17—84/50) 

Namesto določbe 3. točke se predpisuje tale do- 
ločba: 

•>Z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev ali z zapo- 
rom ,do 10 dni se kaznuje, kdor striže manj kot 7 me- 
secev stara jagnjeta ali kdor striže ovce oziroma jagnjeta 
izven časa, določenega v 1. točki te odredbe.< 

19. člen 
Uredba o ustanovitvi Hmeljske komisije za Slove- 

nijo in o kontroli kakovosti hmelja (Uradni list LRS, 
št. 27—161/50) 

11. člen se spremenrin glasi: 
^Hmeljar, ki ne priglasi povečanja ali zmanjšanja 

hmeljske površine po 10. členu te uredbe ali ki da v 
priglasitvi nepravilne podatke, se kaznuje z denarno 
kaznijo do 5.000 dinarjev ali z zaporom do 15 dni.< 

20. člen 

Odredba o stekleničenju vin (Uradni list LRS, 
št. 3—16/51) , 

Namesto določbe 10. točke se predpisuje tale do^ 
ločba: 

>Kdor steklenici vina proti predpisom 1., 4., 5., 
6., 7. ali 8. točke odredbe o stekleničenju vin, se,kaznuje 
z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z zaporom do 
30 dni, kolikor dejanje ni kaznivo po kazenskem zako- 
niku ali po uredbi o določitvi in kontroli kakovosti iz- 
delkov. >        ' 

Pravna oseba se kaznuje za prekrške iz prejšnjega 
odstavka z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev.« 

21. člen 
Odredba o prevozu krompirja s področij, okuženih 

s koloradskim hroščem (Uradni list LRS, št. 31—152/51) 
Namesto določbe 8. točke se predpisuje tale do- 

ločba: 
»Kolikor dejanje ni kaznivo po kazenskem zako- 

niku, se kaznuje z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev: 
a) kdor koplje krompir v nasprotju z določbami 

1. točke; 
b) kdor prevaža krompir v nasprotju z določbami 

2. ali 3. točke in , 
c) kdor ne razkuži prevoznega sredstva po 3. toČki.c 

22. člen 
Uredba o omejitvi paše koz (Uradni list Li\S, 

št. 14—62/50) 
2. člen se spremeni in glasi: 
3>Kdor pase koze v nasprotju z določbo 1. člena te 

uredbe, se kaznuje z denarno, kaznijo do 1.500 dinarjev 
ali s kaznijo zapora do 10 dni. 

V odločbi o kaznovanju se lahko odredi tudi od- 
vzem koz, ki so predmet prekrška.« 

23. člen 
Uredba o obvezni sečnji in oddaji lesa ter postran- 

skih gozdnih proizvodov iz nedržavnih gozdov (Uradni 
list LRS, št. 12—67/49) 

15. člen se spremeni in glasi: 
>Tistega, ki brez opravičljivega razloga ne izpolni 

obvezne oddaje, ki mu je predpisana po tej uredbi, ali 
da netočne podatke, ki vplivajo na določitev obveznosti 
po tej uredbi, mora občinski ljudski odbor ovaditi jav- 
nemu tožilcu.« 

17. člen se spremeni in glasi: 
»Kolikor spodaj navedene prekršitve te uredbe 

niso kaznive po kazenskem zakoniku, se kaznuje z de- 
narno kaznijo do 10.000 dinarjev uradna oseba: 

a) ki zaradi malomarnosti ne ukrene, kar je po- 
trebno, da se z gospodarstvi pravočasno sklene pogodba 
oziroma podpiše obvezna oddaja po določbah te uredbe; 

b) ki ne vodi na predpisani način evidence o pred- 
pisani oddaji ter o odkupu lesa in postranskih gozdnih 
proizvodov; . 

c) ki razpolaga z odkupljenim lesom in postran- 
skimi gozdnimi proizvodi v nasprotju z veljavnimi pred- 
pisi ali v nasprotju z dispozicijami, ki jih je dal pri- 
stojni organ.« 

24. člen 
Uredba o ustanovitvi skladov za obnovo gozdov 

(Uradni list LRS, št. 2S-143/51) 
7. člen. uredbe ostane v veljavi in se glasi: 
>Kolikor ne gre za dejanje, ki je kaznivo po kazen- 

skem zakoniku, se kaznuje z, denarno kaznijo do 5.000 
dinarjev ali z zaporom do 30 dni: 

1. kdor ne odda predpisanega dela gozdne takse 
v ustrezni sklad; 

2. kdor uporabi sredstva sklada za druge namene 
kot je predpisano po tej uredbi. 

Za prekršek po tem členu odgovarja pripravnih 
osebah 'njihov predstavnik oziroma odgovorni usluž- 
benec. Za denarno kazen, na katero> je obsojen pred- 
stavnik oziroma odgovorni uslužbenec pravne osebe, od- 
govarja N nerazdelno tudi pravna oseba;« .  . 
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26. Sien 
Uredba o ureditvi prometa z lesom (Uradni list 

LRS, št. 26-137/51) 
7. člen se spremeni in glasi: 
>1. Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z za- 

porom do 30 dni se kaznuje: • • 
a) kdor kupuje ali prodaja les v nasprotju z določ- 

bami 2. ali 3. člena te uredbe, 
b) kdor prevaža les brez spremnice, ko bi jo mo- 

ral imeti, 
c) kdor izda epremnico, dasi po 5. členu te uredbe 

za to ni bil upravičen, ali izda spremnico neupravičeni 
osebi. 

Poleg kazni, se lahko izreče tudi odvzem lesa, ki 
je predmet prekrška. 

2. Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznuje 
direktor (vodja) gozdnega gospodarstva ali drugega 
državnega gospodarskega podjetja, predsednik kmetij- 
ske zadruge oziroma predsednik ljudskega odbora, ki 
ne hrani izdanih spremnic ali ne vodi seznama po 4. čle- 
nu; če je bilo to naročeno uslužbenca, SP kaznuje 
uslužbenec.« 

26. člen 
Odredba o oddaji žitne merice in manipulativnih 

presežkov žita v mlinih, drobilnicah in rohkalnicah v 
gospodarskem letu 1951/ 52 (Uradni list LRS, št. 30— 
149/51) 

Namesto določbe 9. člena se predpisuje tale do- 
ločba: 

»Kolikor dejanje ni sodno kaznivo, se kaznuje z 
denarno kaznijo do 5.O0O dinarjev lastnik, vodja oziroma 

.odgovorni uslužbenec mlina, drobilnice, robkalnice ozi- 
roma postaje za čiščenje semen, ki ne odda predpisane 
količine žita po tej odredbi.« 

27. člen 
Uredba o'začasni ureditvi najemnin (Uradni list 

LRS, št. 21—165/45) 
Namesto določbe 6. člena •• predpisuje tale do- 

ločba: 
$Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev ali z zaporom 

do 15 dni, se kaznuje najemodajalec, ki zahteva višjo 
najemnino, kot je določena z uredbo o začasni ureditvi 
najemnin ali z odločbo pristojnega stanovanjskega 
organa.« 

III 
Prekrški s področja ljudskega zdravstva in socialne 

politike 

28. člen 
Odredba o izdajanju dovoljenj za delo inozemskim 

delavcem in nameščencem (Uradni list LRS, št. 29— 
170/47) 

Namesto določbe 9. člena se predpisuje tale do- 
ločba: 

>Z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev, se kaznuje 
direktor podjetja oziroma delodajalec ali druga odgo- 
vorna oseba, če sprejme na delo inozemskega delavca 
aH nameščenca, ki nima dovoljenja za delo, ali če okraj- 
nemu (mestnemu) ljudskemu odboru, ki je izdal dovo- 
ljenje za delo, ne naznani, da je delovno razmerje pre- 
nehalo.« 

29. člen 
Odredba Ministrstva za narodno zdravje NVS o za- 

tiranju ušivosti (Uradni list LRS, št. 11—48/46) 
Namesto določbe 3. člena se predpisuje tale do- 

ločba: 
>Z denarno kaznijo do 2.000 dinarjev se kaznuje, 

kdor ne priglasi najbližjemu zdravstvenemu zavodu 
ušivosti, ki jo je ugotovil pri sebi ali pri drugih.« 

30. člen 
Uredba o službi krajevnih babic (Uradni list LRS, 

št. 18-94/47 in št. 22—123/50) 
14. člen se spremeni in glasi: 
>1. Z denarno kaznijo do 4.000 dinarjev ali z za- 

porom do 10 dni, se kaznuje za prekršek, če ne gre za 
kaznivo dejanje, krajevna babica: 

a) če ne priglasi mazaške babice ali če ne priglasi 
ženske, ki je splavila; 

b) če zahteva ali sprejme za, svojo storitev od po- 
rodnice ali koga drugega nagrado v denarju ali v naravi. 

2. Z denarno kaznijo do 1.000 dinarjev, se kaznuje 
babica, ki matičnemu uradu ne priglasi novorojenca.« 

31. člen 
Odredba o obveznih serijskih zdravniških pregledih, 

oseb, zaposlenih v nekaterih gospodarskih strokah, ter 
o zdravniškem pregledu gospodarskih učencev (Uradni 
list LRS, št. 19—110/47 in št. 32—176/48) 

Namesto določbe 9. člena, se predpisuje tale do- 
ločba: 

»Kdor brez"opravičljivega razloga na poziv ne pride 
k zdravniškemu pregledu, ee kaznuje z denarno kaznijo 
do 2.000 dinarjev.«     / ' 

32. člen 
Odredba o razglasitvi frahomskih ozemelj in o so- 

delovanju zdraVnikov pri zatiranju in zdravljenju, tra- 
homa na trahomskem ozemlju (Uradni list LRS, št. 30— 
175/47) 

Namesto določbe 7. člena 6e predpisuje tale določba: 
»Zasebni zdravnik na trahomskem ozemlju se ka- 

znuje z denarno kaznijo do 2.000 dinarjev: 
1. če pri pregledu kateregakoli bolnika ne opravi 

tudi pregleda oči ali če nedvomnih primerov obolelosti 
na trahomu ne priglasi takoj pristojni trahomski usta- 
novi; 

2. če, ne priglasi glavnemu trahornskemu ambu- 
latoriju vseh primerov trahoma, za katere zve pri izvr- 
ševanju zdravniške prakse; 

3. če ne pomaga s predavanji ali strokovno pomočjo 
trahomski ustanovi, ki ga pokliče ali če ne pomaga 
s pojasnili in navodili v zasebni ordinaciji; 

4. če se ne udeleži tefaia. zaradi spoznavanja .so- 
dobnih metod za zatiranje in zdravljenje trahoma po 
odredbi vodje slavnega trahomskega ambulaforija.« 

33. člen 
Uredba o mrliški pregledni službi (Uradni list LRS, 

št. 11—79/48) 
26. člen se spremeni in glasi: 
»Kdor prekrši predpise tretjega odstavka 3.' člena, 

četrtega odstavka 9. člena, 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 



Stran 122 URADNI LIST Št. 14 — 22. V. 1952 

20. 21. ali 22. Člena te uredbe, se kaznuje z denarno 
kaznijo do 5.000 dinarjev ali z zaporom do 15 dni, če 
dejanje ni kaznivo po kazenskem zakoniku.« 

34. člen 

Uredba o izdajanju zdravniških spričeval (Uradni 
list LRS, št. 33—178/48) 

12. člen se spremeni in glasi: 
>1. Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z 

zaporom do 30 dni se kaznuje zdravnik, ki izda zdravni- 
ško spričevalo brez poprejšnjega zdravniškega pregleda 
aH ki izda zdravniško spričevalo, ki ne ustreza ugoto- 
vitvam zdravniškega pregleda; 

2. z denarno kaznijo do 4.000 dinarjev ali z zaporom 
do 10 dni se kaznuje: 

a) kdor izda zdravniško spričevalo, dasi po 2. členu 
te uredbe za to ni upravičen; 

b) zdravnik, ki v svoji zasebni praksi ne vodi se- 
znama zdravniških spričeval po 8. členu te uredbe.« 

35. člen 

Pravilnik o izdajanju enako učinkujocih zdravil in 
zdravilnih preparatov (Uradni list LES, št. 15—76/47 
in št. 33—179/48) 

Namesto določbe 9. člena se predpisuje tale do- 
ločba: 

>Kolikor dejanje ni kaznivo po kazenskem zako- 
niku, se kaznuje lekarnar in vsak drug, ki je upravičen 
izdajati zdravila, če se pri izdajanju zdravil in zdravilnih 
preparatov ne ravna po določbah 4. ali 5. člena, zadnje- 
ga odstavka 6. člena ali 7. člena pravilnika o izdajanju 
enako učinkujocih zdravil in zdravilnih preparatov.« 

36. člen 

Odredba o obveznem zdravstvenem pregledu oseb, 
zaposlenih pri delu z živili (Uradni list .LRS, št. 
16—85/51). 

Namesto 7. točke se predpisuje tale določba: 
>1. Z idenarno kaznijo 50O do 3.000, dinarjev se 

kaznUji- oseba, ki se ne da zdravstveno pregledati, kot 
je predpisano po 1. točki odredbe o obveznem zdrav- 
stvenem pregledu oseb, zaposlenih pri delu z živili; 

2. Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se 
kaznuje vodja živilskega .obrata ali gospodinjstva, nave- 
denega v 2. točki odredbe, ki se ne ravna po predpisih 
5. točke in zdravnik, ki se ne ravna po prvem odstavku 
6. točke odredbe«. 

•    37. člen 

Odredba o obvezni prijavi in kontroli rakavih bolni- 
kov (Uradni list LRS, št. 10-48/50 in št. 29—169/50). 

Namesto IX. točke se predpisuje tale določba: 
>Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev ee kaznuje: 

1. zdravnik zdravstvene ustanove, ki ne izpolni ali 
rie izpolni pravočasno prijave o bolniku z ugotovljenim 
ali sumljivim rakom, ali ki ne izpolni prijave o razvoju 
njegove bolezni; 

" , ; 2. mrliški preglednik, ki ne poroča ali ne poroča 
pravočasno o smrti rakave osebe«. 

38. člen 
Uredba o obveznem zdravniškem pregledn nosečih 

žen (Uradni list LRS, št. 6—25/51). 

9. člen se spremeni in glasi: 
>Z denarno kaznijo do 4.000 dinarjev se kaznuje 

zdravstvena oseba, ki pri pregledu noseče žene ne opra- 
vi obveznega pregleda krvi. Ce si žena ne pusti odvzeti 
krvi, mora podpisati o tem reverz«. 

39. člen 

Odredba o higienskih in sanitarnih ukrepih v briv- 
skih in frizerskih obratih (Uradni list LRS, št. 
24—128/51). 

Namesto določbe XX. točke se predpisuje naslednja 
določba: 

>Z denarno kaznijo do 2.500 dinarjev ali z zaporom 
do 15 dni se kaznuje: 

a) vodja brivskega ali frizerskega obrata, ki ne iz- 
vrši predpisanih higienskih ukrepov o ureditvi delovnega 
prostora; 

b) oseba, zaposlena v brivskem ali frizerskem obra- 
tu, ki se pri delu ne ravna po predpisih o higienskih 
ukrepih, in vodja takega obraja, ki to dopusti; 

c) vodja brivskega ali frizerskega obrata, ki sprej- 
me na delo osebo, ki ni bila zdravniško pregledana; 

č) v brivskem ali frizerskem obratu zaposlena ose- 
ba, ki se ne da zdravniško pregledati vsakega pol leta 
in vodja takega obrata, ki ne skrbi, da se opravi redni 
zdravniški pregled osebja ali ki ne hrani zdravniških 
spričeval osebja; 

d) kdor v brivskem ali frizerskem lokalu kadi aH 
pljuva po tleh.« 

IV 

Prekrški s področja kulture in prosvete 

40. člen 
Uredba o kaznovanju oseb, ki no pošiljajo otrok r 

šolo (Uradni list LRS, št. 38—199/48). 

2. člen se spremeni'in glaei: 
>Če starši ali tisti, ki imajo šoloobvezne otroke v 

oskrbi, zanemarijo dolžnost, naloženo v 1. členu, storijo 
prekršek in- se kaznujejo z denarno kaznijo do 2.000 
dinarjev ali z zaporom do 15 dni. 

41. člen 
Uredba o nadzorstvu nad zasebnim poučevanjem 

mladine (Uradni list LRS, št. 26—136/51). 
3. člen se spremeni in se glasi: 
>Kdor ravna v nasprotju z določbo prvega odstav- 

ka 1. člena te uredbe, stori prekršek in se kaznuje i 
denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z zaporom do 
30 dni.«   ,' 

KONČNE DOLOČBE 

42. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta uredba nehajo veljati 

vse druge določbe v uredbah in drugih predpisih vla- 
de LRS, e katerimi se določajo prekrški in predpisujejo 
kazni zanje, kolikor niso obsežene z določbami to 
uredbe. 

S tem dnem nehajo veljati tudi vse določbe v 
uredbah in drugih predpisih vlade LRS in njenih orga- 

•• 
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Razglasi in objave 

, "      Državne urade, ustanove in njihove uslužbence opozarjamo, da bo v 
teh dneh izšla zbirka 

Predpisi 
o nazivih in plačah uslužbencev državnih organov 
Zbirko je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo in 

vsebuje temeljno uredbo o nazivih in plačah uslužbencev državnih 
uradov in vse predpise, ki so s tem v zvezi izšli o nazivih in plačah, 
prevedbah, napredovanju, premijskih dodatkih, stopnji šol in tečajev 
v predvojni in sedanji Jugoslaviji, ki ustrezajo posamezni izobrazbi za 
uvrstitev v naziv in napredovanje. V pregledni razporeditvi se vrstijo 
predpisi o nazivih, plačah, prevedbi, napredovanju in premijskih 
dodatkih za pisarniške uslužbence, za uslužbence finančne stroke, no- 
tranjih zadev, statistične stroke, inšpekcije dela, prosvetno-znanstvene 
in zdravstvene stroke, predpisi o plačah sodnikov ljudskih sodišč, arbi- 
trov državne arbitraže, javnih tožilcev, umetnikov in pomožnega umet- 
niškega osebja, železničarjev, pošlno-telegrafsko-telefonske s-lužbe, 
diplomatsko-konzularne in veterinarske stroke, predpisi o nazivu in 
plači inšpektorja v resoru notranjih zadev, o pazniški službi, uslužbencev 
hidrometeorološke in geodetske stroke 1er uslužbencev trgovinske in- 
špekcije in pomorstva, predpisi o plačah delavcev, ki so zaposleni pri 
državnih uradih in ustanovah in o razvrstitvi položajev v plačilne 
razrede. 

V dodatku je priključeno gradivo predpisov o oskrbnini in drugih 
pravicah delavcev in uslužbencev, ki niso v delovnem razmerju, o 
organizaciji službe posredovanja dela, o delovnih knjižicah, o zbiranju 
listin za dokaz delovne dobe, o potnih in selitvenih stroških državnih 
uslužbencev ter o zvišanju dnevnic za službena potovanja. Na kraju je 
tabelaričen pregled o nazivih in plačilnih razredih uslužbencev nekaterih 
državnih organov. 

Zbirka obsega nad 400 strani; naklada ie omejena, zato si jo na- 
ročite čimprej pri upravi Uradnega lista LRS-, Ljubljana, Kidričeva 5, 
poštni predal 336. 

Naročnike in druge interesente opozarjamo na knjižice, ki jih 
imamo še v zalogi: 

Zakon o izvršitvi kazni. Cena 65 din. 
Tarifa za nagrade odvetnikov, s pravilnikom. Cena 35 din. 

Splošni register predpisov za I. 1945-47. Cena 60 din. 

Splošni register predpisov za leto 1949. Cena 55 din. 
Splošni register predpisov za leto 1950. Cena 120 din. 
Dokumenti o razvoju ljudske oblasti, broširano 66, v polplatno 

vezano 78 din. 

Politična ekonomija. Cena 50 din. 
O temeljih družbene in državne ureditve v novi Jugoslaviji. Cena 

• din. 

Gospodarsko računstvo. Cena 160 din. 
Gradivo za uporabo zakona o zakonski zvezi. Cena 10 din. 
Zakon o zakonski zvezi. Cena 12 din. 
Zbirka predpisov za uporniju v civilnem in sodnem poslovanju. Cena 

44 din. '• • 

Zbirka zdravstvenih predpisov. Cena 65 din. 
Iznajditeljska delavnost in njena ureditev v naši državi. Cena 52 din. 

Razglasi ministrstev 
Org. ät. 43/48—346 4234 

Prvi oklic 
i 

Sestavljen ie osnutek nove zemljiške 
knjige za k. o. Kamlje v suiJiiein okraju 
Sežana  in se  določi 

1. junij 1952 
kol dan, od katerega dalje ju treba po. 
(-topati e tein osnutkom kakor z zemljiško 
knjigo. 

Od navedenega due dalje je samo • 
vpisom v novoosnovano zemljiško knjigo 
mogoče doječi učinke zemljiškoknjižnega 
vpisa glede zemljišč, vpisanih v tej zeui. 
Ijiški knjigi. 

II 
Obenem ee z dnem 1. junija 1052 uva- 

ja postopek za popravljanje navedene no. 
voosnovane, zemljiške knjige, /iato ee po. 
zi \ a jo, na | priglasijo svoje zahteve naj- 
kasneje 

do vštetega 1. avgusta 1932 
a) vsi tisli, ki zahtevalo na podlagi 

pravice, pridobljene pred 1. junijem 1952, 
da bi se spremenili vpiti, ki jih obsega 
novoosnovana zemljiška knjiga in ki ee 
l;či'|o lastninskih ali posestnih razmerij, 
pa najsi se izvede ta sprememba z odpi. 
som, .pripisom ali e prenosom ali s po. 
pravo označlie zemljišč, ali s sestavo zem- 
ljiškoknjižnih teles ali kakorkoli dru. 
ga če: 

b) vsi tisti, ki so pridobili Se pred 1. 
junijem 1052 na zemljiščih, vpisanih v no. 
voosnovani zemljiški knjigi ali na njiho- 
vih delih zastavne, služnostne nI i druge 
pravice, prikladne za knjižni vpis, kolikor 
hi 1•1• te pravice treba vpisati kot 
stara bremena, pa še niso vpisane ali ni. 
so vpisane tako, kakor ie treba. 

V priglasitvah pod h) jp treba uatanč. 
no navesti pravice in vrstni red, ki se 
zanjo zahleva,- kakor ludi zemljiškoknjiž- 
ne vložke, v katerih naj se izvrši vp'ê. 
N'avpstj je trpoa tudi, na kaj se opira 
priglašena '.»ravira im na kai zahtevani 
vrstni  red. 

Priglasitvam pod a) in b) je treba pri. 
ložiti izvirnik in prepis Meline iz katere 
izhaja dotična pravica oziroma dejstvo, in 
sicer v primerih, kjer so pravice ali dej- 
stva nastala po G. IV. 1051. brezpogojno, 
v primerih, kjer 60 nastale pred 1em 
dnem, pa kolikor ima tako listino stranka 
alj njen zastopnik. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne iz. 
premììija to, da je pravica, ki io ie treba 
priglasiiti, morda razvidna iz kakšne li- 
stine, ki ie že pri sodišču, ali iz kakšnega 
sodnega skleda itd. Pač pa so od priglasi- 
tvene dolžnosti izvzete: 

1. pravice in dejstva, za katera so ali 
bodo do vštetega 31. maja 1052 upravi- 
čenci položili lisline zaradi pridobitve 
stvarnih pravic na nepremičninah, ki niso 
vpisane v zemljiški knjigi: 

2. pravice, ki ee ne opirajo na oogodbe 
(n. pr. pravice, pridobljene zaradi agrar. 



Stran 146 URADNI LIST St. 14 — 22. V. 1952 

ne reforme, zaplembe in podobno), ker 
bodo to pravice itak uradoma priglašene. 

Kdor zamudi zgoraj dani rok 1, avgu. 
sla 1952 izgubi pravico, uveljavljati pri- 
glasitvi zavezane zahtevke do tretjih 
oseb, ki si pridobijo knjižne pravice v do. 
bri veri na podlagi vpisov, obstoječih v 
novoosnovani zemljiški knjigi, kolikor ti 
vpisi niso izpodbijani. 

III 
Zoper vpise obremenilnih pravic (za. 

etavne, služnostne itd. pravi cel, ki bodo v 
novoosnovani zemljiški knjUi obstoiaii na 
dan 1. junija 1952, naj vsi tisti, ki misli- 
jo, da eo z obstojem kakšnega teh vpisov 
ali z njegovim vrstnim redom oškodovani 
v svojih pravicah, 

vložijo ugovore do vštetega 
1. avgusta 19Ó2, 

ker dobijo sicer ti vpisi učinek zemljiško- 
knjižnih vpisov. 

IV 
Novoosnovana zemljiška knjiga je vea. 

komur na vpogled med rednimi uradnimi 
urami pri okrajnem sodišču v Sežani. 
Morebitne priglasitve in ugovori po tem 
oklicu se lahko vlagajo pismeno ali ustno 
ila zapisnik pri okrajnem sodišču v Se- 
žani. 

Proti zamudi rokov za priglasitve in 
ugovore ni dopustna upostavitev v i?rej. 
šnji stan in ee ti roki ne smejo podaljšati 
za posamezne stranke. 

Ministrstvo za pravosodje LRS 
Ljubljana, dne  25. aprila   1952 

St.  IV—2026/1.52 404G 

Spremembe 
rodbinskega imena 

Z odločbo Ministrstva za notranje za- 
deve LRS, št IV.2026/1 z dne 19. IV. 
1952 je bila na podlagi 21. člena zakona 
o osebnih imenih dovoljena sprememba 
imena Což Genoveli.Tereziji, roj. 2. VIII. 
1932 v Mleščevem, ime Genovefa v 
>Zlata< 

Ministrstvo   za  notranje  zadeve LRS 
Ljubljana, dne 20. aprila 1952. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri   vsaki   registraciji   ie   sedei   podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali  izbrisa  oa  r datumu 

Vpisi 
1033. 

Besedilo: Steklarna, Rogaška Slatina. 
Poslovni predmet: Proizvodnja In pro- 

daja votlega, brušenega in gladkega ste- 
kla, prodaja izvoznega asortimana izdel- 
kov steklarne. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. II-270/1.52 z dne 11. III. 1952. 

Operativni upravni voditelj: Glavna di. 
rekcija kemične industrije LRS. 

Za  podjetje  podpisujeta: 
Kostanjevec Alojz, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja, ter Rojnik Aleksander, glavni ra- 
čunovodja, sopodpisuje listine po 47. členu 
epi. zakona o drž. gos?, podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 12. aprila 1952. 

St. 243 189—1952 4091 

1034. 
Besedilo: *Avtotransport« strokovna re. 

vija, Ljubljana z založbo (Ljubljana, Ko- 
lodvorska 39/1 V). 

Poslovni predmet: Izdajanje redne me- 
eečne strokovne revije in po potrebi še 
drugih  strokovnih  publikacij. 

Ustanovitelj podjetja: Glavna uprava za 
promet št. [-2533/4-51 z dne 13. XI. 1951. 

Operativni upravni voditelj: Upravni 
odbor podjetja. 

Za podjetje podpisujejo: 
Dragar Bogomir, direktor, Spinellar Sta- 

ne, računovodja, in Nosan Meri, upravna 
uradnica,  r     dva skupaj. 

Fin  št. 309/52 4528 

Besedilo: >Letov« letalska tovarna, 
Ljubljana  (Celovška  258). 

Poslovni predmet: Izdelovanje jadral- 
nih in športnih letal. 

Ustanovitelj podjetja: Centralni odbor 
FISAJ, komisija »Tehnika in sport« za 
Jugoslavijo v Beogradu št. 323 z dne 24. 
I. 1948. 

OperaUvni upravni voditelj: Letalska 
zveza  Slovenije,  Ljubljana. 

Za podjetje podpisuje: 
Štišteršič   Franc,  direktor. 

Fin št. 1341/52 4527 
MLO Ljubljana, poverjeništvo  za finance 

dne 28. aprila 1952. 

1035. 
Besedilo:   »1'ovrtnina-Sadjc«,  Celje. 
Poslovni predmet: Trgovina s sadjem 

in zelenjavo na debelo in drobno. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 

ločba št.  554/1-1952  z  dne 28. III.  1952. 
Operativni upravni voditelj: MLO Ce- 

lje, poverjeništvo za trgovino in gor-tin. 
stvo. 

Podjetje ima štiri poslovalnice: Zele- 
njava, Tomšičev trg, 14, Hruška, Stane- 
tova 23, Marelica, Mariborska 30 'i,n 
Stojiniica,   Prešernova   ulica.lržnica. 

Za podjetje podpisuje: 
Hojnik Jože, ravnatelj, v obsegu za- 

konskih pooblasti! in pravil podjetja, Ko- 
emur Lucija, računovodja, ki eopodpieuje 
vse listine. 

MLO  Celje,  poverjeništvo za  finance 
dne 23. aprila 1952. 

St. IX.579.1952 4579 
• 

103G. 
Besedilo: .Klavnica«, KLO Ponikva pri 

Grobelnem (št. 38). 
Poslovni  predmet:   Klanje  živine. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Pomikva pri Gr., od- 
ločba št.  1172/1952 z  dne 18. III. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Glavač Franjo, upravnik, samostojno, 

po zakonitih pooblastilih, in Zdolšek Jo. 
že, poslovodja, v istem obsegu listine po 
47. čl. spi. zakona o drž. gosp. podjet. 
jih. 

0L0 Celje okolica, poverj. za finance 
dne 20. aprila 1952. 

Št   1258/1952 4264 
• 

1037. 
Besedilo: Sklad za mehanizacijo In in. 

vest'cijsko gradnjo zadružnega kmetijstva 
(Volčja draga). 

Poslovni predmet: Deluje po N členu 
uredbe in pravil o gospodarjpnju s skla- 
dom za mehanizacijo in investicijsko gra- 
ditev zadružnega kmetijstva. 

Ustanovitelj podjetja:  OLO Gorica. 
Operativni upiravni voditelj: OLO Go- 

rica, poverjeništvo za kmetijstvo. 
Za podjetje podpisujeta: 
Zvanut Anton, direktor, in Hladnik Er. 

nest, glavni računovodja; z,a strojno de. 
laviiico podpisujejo Hoja k Valdi, uprav, 
nik, Zlatnar Savo, računovodja, in Sla- 
mič Viktor, obratovodja; za gradbeno pod- 
jetje Mozetič Martin, upravnik, in Jev. 
šček Jožko, računovodja ; za mizarsko de. 
lavnico: Arčon Slavko, upravnik, Zlatnar 
Savo. računovodja, in Nardin Peler, obra- 
tovodja,  vedno  po  dva  skupaj 

OLO  (iorica. poverjeništvo za finance 
dne 11   maja  1951. 

*   Št.   806/51 7407 
•¥• 

1038. 
Besedilo: Združenje državnih gost>nskih 

podjetij, Solkan. 
Poslovni predmet: Nakup in razdeljeva- 

nje alkoholnih in nealkoholnih pijač. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja; OLO Oorica 
Za  podjetje  podpisujeta: 
Zorž Emil, ravnatelj, in Vižintin Al- 

bert, knjigovodja, eamostojno, v obsegu 
določb 13. in 38. člena spi. zakona o dirž. 
gospodarskih podjetjih 

OLO Oorica, poverjeništvo za finance 
'Ine  16. februarja 1952. 

Št. 239/51 7402 
¥ 

1039. 
Besedilo: Avtoobnova, Šempeter pr' 

Gorici. 
Poslovni predmet: Popravila motornih 

vozil   in  traktorjev. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. PV 11 332/1.52 z dne 18. III. 
1952, oiziroma odločba OLO Gorica, št. 
123/1.52 7, dne  10. IV. 1952. 

Operativni upravni voditelj: OLO Go. 
rica, gospodarski svet. 

Za podjetje podpisujejo: 
Anderlič St.ine, direktor, Kovšca 

Zdravko, pomočnik direktorja, in Nemec 
Zdraivko, glavni računovodja. 

OLO  Oorica,   poverjeništvo za  finance 
dne 24. aprila  1952. 

Št. 1000/39—52 4217 
* 

1040. 
Besedilo: Krajevna pckaTlja, Št. Vid 

(pri Stični). 
Poslovni predmet: Peka kruha za širo- 

ko potrošnjo. 
Ustanovitelj in operativni  upravni   vo- 

ditelj podjetja: KLO Št. Vid. 
Za  podjetje podpisuje: 
Dolšina Janez, poslovodja,  po  pravilih 

podjetja. 
OLO (irn^uplje, poverjeništvo za  finance 

dne 8. novembra 1951. 
Et. 495/1-1951 10982 

• 
1041. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Izbira«, 
Idrija. 

Poslovni predmet: Trgovina z mešanim 
blagom na drobno. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Idrija, od. 
ločba  Trg  111.236/52 ' • dne   7.   IV.  1952. 

Onerativni upravni voditelj: Svet • 
blagovni prompt pri OLO Idrija. 

Poslovalnice so: Tekstilno blago. Trg 
M. Tita 9; Tekstilno blaço in živila. TrS 
M. Tita 14; Zelezn'na, Rozmanova 1; ži- 
vila, Prelovčeva 4: Živila. Roža, 1: M>- 
šano blago, Gregorčičeva 1; Živila, Tom- 
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šičeva 16; Sadju in zelenjava, Ljubljan. 
ska 16; Kruh in pecivo, Trg M. Tita 3; 
Živila, Kosovelova 9 in Živila Rozmanova 
14, v*ee v Idriji. 

Z a  poletje  podpisujeta: 
Gantar Frane, ravnatelj, in Velikonja 

Vlado, knjigovodja, skupaj v finančnih 
zadevah. 

OLO  Idrija,  poverjeništvo za finance 
dne 8. aprila 1952. 

Št. 838/X—1932 3669 
• 

1042. 
Besedilo: Okrajno kmetijsko posestvo, 

Mala Bukovica. 
Poslovni predmet: Poljedelstvo, živino, 

reja, sadjarstvo. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Ilirska Bi- 

strica, odločba št. 8/9 z dne 18. II. 1952. 
Operativni upravni voditelj: OLO Ilir. 

Bistrica,  poverjeništvo  za  kmetijstvo. 
Za podjetje podpisujeta: 
Celigoj Aiojz, upravnik. Bubrnč Danica, 

računovodja, po zakonitih pooblastilih 
Št. 74/12 3236 

Besedilo: Okrajno kmetijsko posestvo, 
Turn. 

Poslovni predmet: Poljedelstvo, živino, 
reja, sadjarstvo. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ilir. Bistrica, 
odločba št. 8/9 z dne 18. II. 1952. 

Operativni upravni voditelj podjetja: 
OLO Ilir. Bistrica, poverjeništvo za kme. 
tijstvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Prime Zorko, upravnik, in Mačet Ma- 

rija, računovodja, po zakonitih pooblasti, 
lih. 

Št. 74•4 3240 
OLO   Ilirska Bistrica, poverj. za  finance 

dne 25. marca 1952. 
• 

1043. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 

>Potrošnik«, Kamnik. 
Poslovni predmet: Nakaip in prodaja 

blaga, prehranbenih predmetov, maziv in 
goriv, kozmetičnih, parfumerijskih indro- 
gerijskih predmetov na drobno, ter to. 
bačnih izdelkov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
dite]j podjetja: MLO Kamnik, odločba št. 
10—209/3 z dno 3. IV. 1952. 

Poslovalnice so: 
Trgovine z žiiivdli in gospodarskimi po- 

trebščinami, Graben 4, Meeto 33 in out. 
na 39. 

Trgovina ß tekstilnim blagom in tekstil, 
no galanterijo, z galanterijo in kratkim 
pletenim blagom, Meeto 67 in Šutaa 11. 

Trgovina z naftnimi derivati, mazivnlmi 
olji in mazivi (komisijsko za JugopetroJ), 
Mesto 67/68. 

Trgovina s sadjem in zelenjavo, Sutna 
St. 35. 

Trgovina e kozmetičnimi, parfumerijsld- 
mi in dirogerijskimi predmeti, Šutna S3 
in 

Treovina  z mešanim blagom,    Smarca 
St. 83. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
d,'elj podjetja: MLO Kamnik, odločba št. 
10-209/3 z dne 3. IV. 1952. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Kralj Oton, upravnik, samostojno; spise 

finančnega in kreditnega pomema pa eku- 
Pa.i z njim Zabavnik Mato, računovodja.. 

OLO Kanin'k, poverjeništvo za finance 
due H. aprila 1952. 

St.  1000/52 3944 

1044. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Potroš- 

nik«, Domžale. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

/lianufakturnega blaga, konfekcije, galan. 
terijskega blaga, pozamentenje, dalje mo- 
dno blago, obutev, izdelki iz gume, želez, 
nina in kemični izdelki, naftini derivata, 
elektrotehnični material, laki in potreb. 
ščine, kozmetika, nekovineki gradbeni ma. 
terial, drva in premog, steklo, porcelan, 
pisarniški material, kmetijski pridelki, 
sadje in zelenjava, alkoholne pijače in 
brezalkoholne pijače v steklenicah, špece- 
rijsko blago široke potrošnje, delikatese, 
tobačni  izdelki, mleko in mlečni izdelki. 

Poslovalnice so; št. 1. m 2. Domžale, 
Delikatesa: št, 3 Ihan; št. 4 Količevo; št. 
5 Rodica; št. 6 Vir in čevljarska delavni- 
nica, Domžale. 

Ustanovitelj m operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Domžale, odločba 
št. 533/52 z dne 2. IV  1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Topolovec Anton, upravnik, samostoj- 

no; spise finančnega in kreditnega značaja 
pa skupaj z računovodjem podjetja Pi- 
linoni Francem; v odsotnosti enega od teb 
eopodpisuje Vrtačnik Lovro, poslovodja. 

OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 
dne 21. aprila 1952. 

St. 1077/52 4146 
• 

1045. 
Beeediio:  »Pekarna«:, Gorenja vas. 
Poslovni predmet: Peka in prodaja 

kruha ter peciva. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Gorenja vae. 
Za podjetje podpisujeta: 
Šorli Slavko, upravnik, ID PaleSek 

Francka, računovodja, po zakonitih po- 
oblastilih in pravilih podjetja. 

OLO Kranj okolic^, poverj. za finance 
dne 10. aprila 1952. 

&t. 11.387/2—52 3663 
• 

104G. 
Besedilo: Proizvodno podjetje, Cerklje 

na Gorenjskem (Češnjevek). 
Poslovni predmet: Izdelovanje na stroj- 

ni način strešne iln zidne opeke ter vo. 
tlakov; razžagovaMje lesa; kolarska in 
manjša mizarska dela; manjše podeželske 
gradtaje in gradbena popravila zidanake 
in teeairsko stroke. Opravljanje vseh pOes. 
karskilh, soboelikarskih, vodovodno inšta- 
laterskih in kleparskih del ter preskrba 
z lomljencem, gramozom in apnom za lo- 
kalno potrošnjo. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetje: Občinski odbor Cerklje, 
odločba  št.  421/52  z  dne  26.  IV.   1962. 

Poslovalnic podjetja je pet: Opekaretvo, 
Češnjevek, parna žaga, Grad, kolarstvo 
in mizarstvo, Veleœvo. remont, Cerklje 
in kamnolom, Samgirad. 

Za  podjetje podpisujeta,; 
Cerar Srečko, upravnik, in  Camernik 

Slavka, knjigovodja,  v  obsegu  zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja. 
OLO  Kranj okolica,   poverj.   za  finance 

dne 29. aprilai 1952. 
Št. 11497/2-52 4485 

• 
1047. 

Besedilo: Valjčni mlin, Dolnja Lenda. 
va. 

Poslovni predmet: Mletje žita. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

vitelj podjetja:   MLO Dol. Lendava,   od- 

ločba  št.   306/52   z   dne   31.   III.   1952. 
Za  podjetje podpisujejo: 
za  obrat  v  DoJgi  vasi   Herman Jožef, 

.poslovodja, za obrat Ceotiba Kosi Josip, 
poslovodja, ter Vukan Ladislav, šef knji- 
govodskega centra v  Dolnji Lendavi, na 
mestnik Tragi Magdalena, pomožni knji- 
govodja, po 47. členu spi. zakona o drž. 
gosp.  podjetjih 

OLO Lendava, poverjeništvo za finance 
dne 14. aprila 1952. 

Št. 190/1—1952 3898 
* 

1048. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Izbira«, 

Dolnja Lendava. 
Poslovni predmet: Trgovina na drobno 

in na debelo. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

dilelj podjetja: MLO Dolnja Lendava, od. 
ločba št.  400/32  z  dne  19.  IV   1952. 

Poslovalnici sta 2: manufaktura, želez- 
nina, trgovina z usnjem, in prodajalna 
nekovinskega gradbenega materiala. 

Za podjetje podpisujeta: 
Rodi Bela, upravnik, Ferčak Martin, 

knjigovodja, po 47. členu epi. zak. o drž. 
gosp. podjetjih. 
OLO Lendava, poverjeništvo za finance 

dne 22. aOTila  1952 
Št. 207/1—1932 4''11 

• 
1049. 

Besedilo: Mestna mesnica, Ptuj. 
Poslovni predmet: Preskrba z mesom 

in mesnimi izdelki. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: MLO Ptuj, odločba št, 
111/1.52 z dno 31. I. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Budja Karel, upravnik, samostojno, v 

obsegu zakonskih pooblastil, skupaj e 
njim Dxofenjl; Jožef, knjigovodja, za fi- 
nančne zadeve. 

OLO Ptuj, porerjeniStvo za finance 
dne 24. aprila 1952. 

Št.  373/1.52 4117 
• 

1049a. 
Besedilo: Medičarstvo, svečapstvo in ro- 

skarstvo, državni obrtni mojster Gregorin. 
čič Franc, Ljubljana, Robičeva 3. 

Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 
daja medičarekih, svečarskih in voskar- 
ekih  izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana, 
odločba št. Tajn 131/52 z dne 2. IV. 1932. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ljub. 
ljana, poverjeništvo za lokalno industri, 
jo in obrt. 

Za podjetjo podpisuje: 
Gregorinčič Franc, državni obrtni moj- 

ster, samostojno. 
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 26. aprila 1952. 
Št.   1469/52 4530 

• 
10S0. 

Besedilo: Pekarsko podjetje »Delavska 
pekarna   (Maribor. Slomškov trg 6). 

Poslovni piredmet: Peka in prodaja kru. 
ha ter peciva. 

Ustanovitelj /podjetja : MLO Maribor, od. 
ločba št. 573/2/62-P.33.1 dne 29. III. 1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ma. 
ribor, poverjeništvo za trgovino in pre. 
ekrbo. 

Pomožni obrati so pekarne: št. 1 Tr- 
žaška 38; št. 2 Ptujska 23, e prodajalno 
kruha: št. 3 Betniavska 43, e prodajalno; 
5t. 4 Radvanjfka 13, e prodajalno; št. 5 
Radvanjska 43; št. 6 Erjavčeva 14, e r.iro. 
däijalno in Rotovški trg 2; prodajalne kru. 
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ha: št. 1 Dvorakova 10; št. 12 Ptujska 63; 
«t. 13 Ulica 14. divizije 25 to št. 14 
Obrežna 1. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rakuša Karel,  direktor, eamostojno. v 

okviru pooblastil to pravil podjetja; Va- 
land  Štefan,  komercialist,   namestnik,   v 
odsotnosti   direktorja,   v   istem   obsegu; 
Premužak Ančka, računovodja, poleg di- 
rektorja ali njegovega namestnika listine 
denarnega pomena. 

MLO Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 3. aprila 1952. 

5t.  Pov 56/80/52 4455 
• 

1051. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s prehran, 

benim blagom »Gruda« (Maribor, Rotovž- 
fâ trg 2). 

Poslovni predmet: Nabava in prodaja 
prehranbenih predmetov, delikatese, pre. 
voz tovorov po naročilu s tovornim avto. 
mobilem, nabava in prodaja gospodin j- 
akih potrebačin. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 
odločba št. P/43-1.1952 z dne 12. IV. 1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Mari, 
bor, poverjeništvo za trgovino in preskr. 
bo. 

Poslovalnice so prodajalne: St. 1 Parti, 
zanska 77; št. 2 Maiistrova 17; št. 3 Ru- 
äka 71; št. Nasi'ma 32; št. 5 Partizanska 
1; st. 6 Tyrseva 14; št. 7 Gosposka 32; 
št. 8 Smetanova 54; št. 9 Jezdarska 1: št 
10 Partizanska 29; št 11 Stalingrajska 17; 
št. 12 Ulica 10. oktobra 2; št. 13 Ulica 
XIV. divizije 106; št. 14 Ptujska 1; št. 15 
Ulica XIV. divizije 2; št. 16 Meljska 57: 
št. 17 Košaki 100; št. 18 Mejna 09; št. 19 
Limbuška 45; St. 20 Radvanjska •!>9; št. 
21 Ptujska 184; št., 22 Zrkovska 62: št 23 
Ob ribniku 1; št 24 Primčeva 1; št. 25 
Dupleška 34; št. 20 Tržaška 48; št. 27 
Koroška 19; št. 28 Kamnica 22 in št. 29 
Partizanska 17. 

Za podjetje podpisujejo: 
Golob Janko, ravnatelj, samostojno, v 

okviru pooblastil in pravil podjetja: Mli- 
naric Franjo, komercialist, namestnik rav. 
lia tel ja, eamostojno in v istem obsegu, v 
odsotnosti ravnatelja; Žerjav Mirko, giaiv. 
ni računovodja, poleg ravnatelja a'i na- 
mestnika listine denarnega  pomena 

MLO Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 16. aprila 1952. 
št. Pov 56/90—1052 4465 

• 
3052. 

Besedilo: Gostinsko podjetje *••••11••« 
(Maribor, Rotovški trg 2). 

Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 
in brezalkoholnih pijač na drobno ter 
druge gostinske storitve. 

Ustanovitelj obeh' podjetij: MLO Mari- 
bor, odločba St. P — 43/1'52 z dne 11. 
IV. 1952. 

Gostinski obrati so: restavracija. Ro. 
tovški trg 2; gostilne: Ulica XIV. divizi, 
je 89, Ruška 64, Nasipna 32, Košaki 100, 
Partizanska 38, Radvanjeka 57 in Betnav. 
ska 39. 

Za podjetje podpisujejo: 
Korbun Franc, ravnatelj, samostojno, v 

obsegu pooblastil in pravil podjetja; 
Regvat Jakob, komercialni vodja >n na- 
mpstnik v istem obsegu, v odsotnosti rav. 
natelja; Žerjav Olga, glavni računovodja, 
poleg ravraitelja ali njegovega namestnika 
listin« denarnega pomena. 

ât. Pov 56/92'S2 4468 

Besedilo: Trgovsko podjetje z industrij, 
skim blagom »Zarja« (Maribor, Slomškov 
trg 6). 

Poslovni predmet: Nabava in prodaja 
tekstilnega in galanterijskega bkga, že- 
leznine, papirja m etekla, opravljanje 
knjigovezništva. 

Poslovalnice so prodajalne: z manufak. 
turo, galanterijo in čevlji, Gosposka 10; 
s čevlji, Gosposka 22; z manufakturo, 
Glavni trg 13; z manufakturo. Partizan- 
ska 21; z železnino, Vodnikov trg 4; s 
steklom in porcelanom, Koroška 10; s pa. 
pirjem, Gosposka 9 in z manufakturo, 
Trg Rdeče armade 1; knjigoveznica, Kne. 
za Koclja 6. 

Za podjetje podpisujejo: 
Lorger Mirko, ravnatelj, samostojno, v 

obsegu pooblastil in pravil podjetja; Preac 
Janko, komercialni vodja, namestnik, v 
odsotnosti ravnatelja, v ietem obsegu; 
Škarget Dora, glavni računovodja, poleg 
ravnatelja ali njegovega namestnika listi. 
ne denarnega, materialnega, obračunske, 
ga in kreditnega pomena. 

Operativni upravni voditelj: MLO Mari. 
bor, poverjeništvo za trgovino in preskr. 
bo. 

St. Pov 56/91'52 4466 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dne 17. aprila 1952. 
• 

1053. 
Besedilo: Državni obrtni obrat >Sodar~ 

stvoc (Maribor, Nasipna 35). 
Poslovni predmet: Opravljanje sodarske 

obrti. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 

odločba št. P.44/1.1952Z dne 11. IV. 1952. 
Operativni upravni voditelj: MLO Ma- 

ribor, poverjeništvo z,a finance. 
Za podjetjo podpisujeta: 
Drnzovič Anton, upravnik, samostojno, 

v okviru pooblastil in pravil podjetja, 
Slavinec Franc, knjigovodja, računovod- 
ja, poleg upravnika listine denarnega, 
materialnega, obračunskega in kreditne- 
ga pomena. 
MLO  Maribor,    poverjeništvo za finance 

dne 28   aprila 1952. 
Št. Pov 06/105-1932 4478 

• 
1054. 

Besedilo: Trgovina z mešanim blagom, 
Lenart v Slov. gor. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
špecerijskega, kolonialnega, manutakur- 
nega blaga, usnja, obutve, raznega galan. 
terijskega blaga, železnine. stekla, dro. 
gerijskih in pairfumerijskih predmetov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Lenart v Slov. gor. 

Za podjetje podpisujeta: 
Jezernik Leopold, ravnatelj, in Felzer 

Anica, knjigovodja. 
OLO.Maribor okolica, poverj. za finance 

dne 15. novembra 1951. 
St. 5958/1-t V'1.1951 10976 

1055. 
Besedilo: Krajevna trgovina^ z meša. 

niin blagom, Selnica oh Dravi (št. 2). 
Poslovni predmet: Trgovinski obrat 

z mešanim blagom. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj  podjetja:   KLO Selnica ob   Dravi. 
Za  podjetje podpisujejo: 
Zivotnik Ferdo, poslovodja, Robič Ro. 

zika    knjigovodja,    Gucmandl Jožo,   za 
OUV. 

OLO Maribor okolica, poveri, za finance 
dne 10- novembra 1951. 
Št. 2538/1-IV/1-1951       11089 

105G. 
Besedilo: Zakupna gostilna Lorber 

Franc, Ploderšnica (Gradišče 29). 
Podjetje je  ustanovi] KLO Ploderšica. 
Poslovni ipredmet; Izvrševanje gostil, 

niške obrti. 
Za podjetje podpisuje zakupnik Lorber 

Franc. 
OLO  Maribor okolica, poverj, za finance 

dne 19. novembra 1951 
«t. 2440/1.IV/1-1951   '      11270 

+ 
1036a. 

Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna 
mesnica«, Cankova. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
mesa. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: KLO Cankova. 

Za   >podietje  podpisujeta: 
Segeri  Karol, predsednik  KLO, v nje- 

gov] odsotnosti Prasl Jože, Magajnik. 
OLO  Murska Sobota,  poverj.  za finance 

dne 5. junija 1951. 
St. 781 è/51 5940 

1•57. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

>GostiIna pri Pošt'«:, Murska Sobota. 
Poslovni predine!; Nabava in priprava 

jedil, točenje alkoholnih in brezalkohol- 
nih pijač ter druge gostinske storitve. 

Ustanovitelj in operativni upravni  vo. 
ditelj  podjetja: MLO M. Sobota. 

Za podjetje podpisujeta; 
Barbarič.Gregorec    Karel,    poslovodja, 

denarne listine sopodpisuje Franko Jolan. 
ka, računovodja. 
OLO Murska  Sobota,   poverj.  za  finance 

dne 2. aprila 1952. 
Št.  2G92/1—1952 3369 

1058. * 
Besedilo: Državna gospodarska ustano- 

va Lekarna »Pod gradom«, Gornja Len. 
dava. 

Poslovni predme!; Pripravljanje in pro- 
daja zdravil. 

Ustanovitelj podjetja: OLO M. Sobota. 
Operativni upravni voditelj: OLO Mur- 

ska Sobota, svet za ljudsko zdravstvo. 
Za podjetje podpisuje: 
mr. ph. Jerico Nada; listine denarnega, 

kreditnega   in  obračunskega   pomena  po 
Černeka Alojzija, blaüajmk 

Št. 3589/1-52 4399 
Besedilo: Državna gospodarska ustanova 

Lekarna »Stefan Kova«*«, Beltinci. 
Poslovni predmet: Priprava in prodaja 

zdravil. 
Ustanovitelj Dodjetja: OLO v Murski So. 

boti. 
Operativni   upravni   voditelj:   OLO   v 

Murski Soboti, svet za ljudsko zdravstvo. 
Za podjetje podpisuje: 
mr.  ph. šepesj  Elimir, listine  denar- 

nega, kreditnega  in obračunskega pošlo, 
vanja  pa  K resi in  Gabrijela, knjigovodja. 

Št. 3590/1-1952 4400 
0L0 Murska Sobota, svet za gospodarstvo 

dne 27. aprila 1932. 
• 

1059. 
Besedilo:   Trgovsko podjetje, Skocljan. 
Poslovni predmet: Trgovina z mešanim 

blagom. 
Ustanovitelj in operativni  upravni  vo. 

ditelj podjetja: KLO Škocijan. 
Za podjetje podpisujeio: 
Šutar Blaž in Papež Rudi. v ndsotno^i 

••••• od teh na Durjava ••••). 
OLO Nov« mesto, poveri. Za finance 

dne 18. april,, 1952 
Št. 1392/1 4402 
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1060. 
Besedilo: Valjčni mlin» KLO Poljčane. 
Poslovni predmet: Mletje in predelava 

žita. 
Ustanovitelj in operativni uprava; vo. 

ditelj  podjetja: KLO Poljčane. 
Za podjetje podpisujeta; 
Vernik Adolf, upravnik. Delovič Tatja. 

na, knjigovodja. 
OLO Poljčane, poverjeništvo za finance 

dne 19. januarja  1952. 
Si.'292—52 759 

• 
1061. 

Besedilo: Krajevno podjetje >Valjrni 
mlin«, Cerknica. 

Poslovni predmet: Predelava žit. razne 
storitve pri mlevskih izdelkih za držav, 
na  zadružna  podjetij  ter  privatnike 

Za podjetje podpisujeta: 
Miške Alojz, upravnik, v mejah pravil 

in zakonskih predpisov, un Milavec Albin, 
računovodja, po 47. členu spi. zakona o 
drž. gosp.  podjetjih. 

Et.'857/1-.72 4214 
Besedilo: Krajevno podjetje >JcIka«, 

Dolenja vas  (pri  Cerknici). 
Poslovni predmet: Pridobivanje olja iz 

iglavcev in češarkov in prodaja lega na 
drobno in debelo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Petrovčič Edvard, upravnik, v mejah 

pravil in zakonskih predpisov, in Mila- 
vec Albin, računovodja, po 47. členu 
spi.   zakona  o  drž. gosp.  .podjetjih. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj obeh podietiui ie KLO Cerknica. 

Št. 856/1— 52 4213 
OLO Postojna, poverj. za fiiiancp 

dne 19. aprila 1952. 
• 

1062. 
Besedilo: >Triglav«, Gornja Radgona 

(Kardeljeva 4). 
Poslovni predmet: Trgovina z obutvijo, 

usnjeno galanterijo in priborom na drob. 
no. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: Direkcija usnjene indu, 
etrijo LRS, Ljubljana. 

Za podjetje podpisuje: 
Ckrlec Jože, poslovodja. 

OLO Radgona, poverjeništvo za finance 
dne 14. aprila 1952. 

St. 99/70 3S48 
* 

lor.:i. 
Besedilo: Vinogradniško co*l,f'darstvo, 

Gornja Radgona. 
Poslovni predmet: Kmetijska proizvod, 

nja in prodaja pridelkov. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

dilelj podjetja: OLO Radgona. 
Za podjetje podpisujejo: 
Krajj Edvard, direktor, Živec Zdravko, 

glavni računovodja in Grosifar Justi, ee. 
kretar 

OLO Radgona, poverjeništvo la. finance 
dne 18. aprila 1952. 

St.   99/76 4010 

1061. * 
Besedilo: Trgovina z mešanim blagom, 

Cerkvcnjak. 

Poslovni predmet: Trgovina z mešanim 
'jlagom, odkup kmetijskih pridelkov in 
zivnne na drobno. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: OZKZ Gornja Radgona. 

Za podjetje podpisujejo: 
Breznik Franc, Zorman. Konrad. Kurni^ 

Edvard in Bezjak Marko, po zakonitih po. 
oMastiljh. 

St. 99/7S 4048 
Besedilo: Trgovina z mešanim blagom 

'n odkup kmetijskih pridelkov KZ Stara 
gora  (Stara gora in Kutinci). 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj   podjetja:   OZKZ   Gornja   Radgona. 

Poslovalnica: Trgovina z mešanim Ma. 
gom in odkup kmetijskih pridelkov KZ 
Stara gora, poslovalnica  Kutinci. 

Za podjetje podpisujejo: 
Lupša Jakob, predsednik. Stuhec Mar- 

tin, odbornik KZ Stara gora. in Kova- 
6ič Alojzija, poslovodja. 

žt.99/72 4049 
OLO  Radgona,   poverjeništvo  za  finance 

dne 20. aprila 1952. 
• 

1065. 
Besedilo: Kino Mežica. 
Poslovni .predmet:   Predvajane filmov. 
Podjetje je ustanovljeno z odločbo št. 

189/1.52 z dne 9. XII   1951 
Operativni upravni voditelj: SKUD Me. 

žica. 
Za   podjetje  podpisujeta: 
Vončina Rnjko. upravnik. !n Vončina 

Terezija, namestnik, Pogorevčnik Franc, 
predsednik SKUD in Dvornik Miško, bla- 
gajnik. 
OLO Slovenj  Gradec,  poverj.  za  f;nancc 

dne 21. marca  1952. 
At   III/S.31 '4R.W52 3373 

* 
1066. 

Besedilo: Mestna hrjvnira in česaln:ca, 
Slovenj Gradec. 

Poslovni predmet: Striženje, britje, če. 
sanje, trajno kodranje las in druga dela 
te stroke. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: OLO Slovenj Gradec, od- 
lorba št. 349/52 z dne 25. III. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kranulc Franjo, poslovodja. Cesar Kri. 

sta, predsednik upravnega odbora, skupaj, 
v odsotnosti onega od teh pa eopodpisuje 
Lahovnik Fanika, namestnik. 

St. Ill'8-3158-1952 4131 
Besedilo: Mestna klavnica in mesarija, 

Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: Nakup živine, prede, 

lava in prodaja mesa in mesnih üzdolkov. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj podjetja: OLO Slovenj Gradec, od- 
lorba Sì. 346/52 z dne 25  III. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Gajše,|; Maks. poslovodja, Kravh Franc, 

predsednik upravnega odbora, skupaj v 
odsotnosti enega oi teh pa sopodpisuje' 
Krajne Robert, 

Št. 111/8^1/62-52 4133 
Besedilo: Mestna pekarna, Slovenj Gra. 

dec. 
Poslovni predmet: Peka in prodaja 

kruha, u služnostna peka. 
Ustanovitelj In operativni upravni vo. 

ditelj podjetja: OLO Slovenj Gradec, od. 
locira št. 341/1-52 z dno 25. III. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Pleterski Franc poslovodja. Ci pek Stan. 

ko, predsednik uprav, odbora, skinaj. v 
odsotnosti enega od teh pa eopodpisuje 
Kovač   Frame,   namestnik 

St. 11/8^1'56-52 4128 
Besedilo: Mestni kino, Slovenj Gradec. 
Poslovili predmet: Predvajanje filmov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: MLO Slovenj Gradec, od. 
ločba št. 26/52 z dne 8. I. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Leòtan Abel, upravnik in Pruš Miro, 

računovodja, v odsotnosti pa Zlatoper 
Srečko, tajnik MLO. 

Št. III'8-31/7-1952 4127 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

»Hotel Korotan«, Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet; Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih piiač ter toplih in mr. 
zlih jedil, oddaja sob za tujce. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo» 
dtelj podjetja: MLO Slovenj Gradec, od- 
ločba št. 351/52 z dne 30. III. 1952 

Za   podjetje  podpisujejo: 
Slemenik Alojz, upravnik, v vseh za. 

devah podjetja, Obrezan Katica, kniigo. 
vodja, eopodpisuje listine po 47. ••-•• 
spi. zakona o drž. gosp. podjetjih, ìD VU- 
fa ink Marija, predsednik upravnega od- 
bora, v odsotnosti enega prvih dveh 

St.  111/8—31/52—52 4121 
Besedilo: Mestno klobufarstvo, Slovenj 

Gradec. 
Poslovni predmet : Izdelovanje, popravile 

in prodaja klobukov in ročnih torbic. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo. 

ditelj podjetja: OLO Slovenj Gradec, od. 
lofba št   346/52 z dne 23. III   1952. 

Z,a podjetje podpisujeta: 
Ermenc Milan, poslovodja, Golob Ed. 

vard, predsednik uprav, odbora, skupaj, 
v odsotnosti enega nd teh Pa sopodpi'suj* 
R'bič Jože. namesnik. 

St. 111/8-31 57-52 4129 
Besedilo: Mestno šiviljstvo, Slovenj Gra. 

der. 
Poslovni predmet: Izdelovanj« ženskih 

oblek, plsšč&v in konfekcij po naročilu. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: OLO Slovenj Gradec, od. 
ločba št. 348/11  z dne  25.  III. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Jenušek Anica, poslovodja, Zrikart 

Marica, predsednik uprav, odbora, skupaj« 
v odsotnosti enega od teh pa eopodpisuje 
Stradovnik Ivan. namestnik. 

St. III/8.31'64-52 4125, 
Besedilo: Mostno vrtnarstvo in evetli. 

farstvo, Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: Pridelovaaie in pro- 

daja sadik, zelenjave, cvetlic, izdelovanje 
vencev in šopkov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: OLO Slovenj Gradec, od. 
loč.ba št. 350/52 z dne 25. III. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Prapor Jurij, poslovodja, Motvoz Marija, 

predsednik uprav, odbora, skupaj, v od. 
fotnosli enega od teh Pa eopodoisuje Mo- 
tvoz Jožefa, namestnik. 

£t. III/8.31.65-52 4123 
OLO SloTcnj Gradec, poverj. za finance 

dno 8. aprila 1952. 
* 

1067. 
Besedilo: Krajevna mizarska dsdavnic», 

Črna. 
Poslovni predmet: Izdelava in popravile 

pohiStva. 
Ustanovitelj în operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Črna, odločba z dne 
31. XII. 1951. 

Za  podjetje   podpisujejo: 
Verenik Frnnc. po-jivodj».. Drotnik 

Edi,  tajnik  KLO  ter   Brumker   Gre tke» 
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knjigovodja, skupaj, po zakonitih poobla- 
stilih. 
OLO  Slovenj Gradec,  poverj.  za finance 

dne 18. aprila 1952. 
Št III/8-31 '19-1952 4564 

• 
1068. 

Besedilo: Krajevna mesnica, Nazarje. 
Poslovni predmet: Nakup živine, proda, 

ja mesa in mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj in operativni  upravni vo. 

dielj .podjetja: KLO Nazarje. 
Za podjetje (podpisujejo: 
Predovnik Franc, upravnik, Jeraj An. 

ton, peverjenik za kmetijstvo KLO Nazar. 
je, in Mlakar Viktor, knjigovodja, po za. 
konitih pooblastilih. 

OLO Šoštanj, povcrjeništvo za fainance 
dne 2, avgusta 1951. 

St. 1366-1951 7612 
* 

10G9. 
Besedilo: »Restavracija«:, KLO Nazarje. 
Poslovni predmet: Prodaja jedil in al- 

koholnih pijač. 
Ustanovitelj  in  operativni  upravni vo. 

ditelj podjetja: KLO Nazarje. 
Za podjetje  podpisujeta: 
Vorgič Ignac, upravnik, in Urbane Ma- 

rija, knjigovodja, oba skupaj. 
OLO Šoštanj,  povcrjeništvo za finance 

dne 8. novembra 1951. 
Št. 1975/51 10955 

1070. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s kmetij, 

skimi pridelki in živili, Trbovlje. 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

kmetijskih pridelkov, živine, nraSicev, 
drobnice in perutnine, predelava in pro. 
daja mesa in mesni'- izdelkov v mesnicah 
in poslovalnicah. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Trbovlje. 
Operativni upravni voditelj: OLO Trbov. 

lje. poverj. za trgovino in gostinstvo. 
Podružnice eo: Trbovlje. Loke 113. Tr. 

bovlje H/40, Trbovlje, tržnica in Trbovlje. 
Lok© 500 

Za podjetje podrasti jeta: 
Velkavrh Jože, upravnik, in Požun Ve. 

ra, knjigovodja, po zakonitih pooblastilih 
in pravilih. 
OLO  Trbovlje,   povcrjeništvo   za   finance 

dne 11. aprila 1952. 
St. 1710/1—52 3738 

• 
1071. 

Besedilo: Klavnica, KLO Trojane (St. 
Gotard 8). 

Poslovni predmet: Nabava in klanje ži. 
vine, nabaiva in predelovanje mesa. 

Ustanovitelj in operativni uipq-avnj vo- 
ditelj podjetja: KLO Trojane. 

Za  podjetje podpisujeta: 
Gorišek  Franc, poslovodja, in  Cukjati 

Valentin, za  knjigovodstvo, v okviru za- 
konskih pooblastil in  pravil podjetja. 
0L0 Trbovlje, povcrjeništvo za finance 

dne 30. aprila 1952. 
St. 2229/1.52 4600 

Sürpinombe 
1072. 

Besedilo: Trgovsko izvozno podjetje asa 
domačo in umetno obrt »Dom« v Ljub- 
ljani. 

Izbrišejo se špetič Lojze. Strnad Jože 
in Dežman Majda ter vpišejo: 

Lenarčič Stane, sekretar, ki podpisuje 
v odsotnosti ravnatelja, v istem obsegu; 

Nagode Leopold, direktor gospodarsko-ra- 
čunekega eektorja, ki eopodpisuje listine 
(po 47. členu 6pl. zakona o drž. gosp. pod- 
jetjih, in Strnad Jože,  ki sopodpisujo v 
odsotnosti  direktorja   gospodarsko-račun- 
skega eektorja, v  istem obsegu 

Ministrstvo  za finance LRS,  Ljubljana 
dne 4. aprila 1952. 
Et. 243 157/1-1952 3679 

• 
1073. 

Besedilo: Podjetje za promet z veteri- 
narskimi  potrebščinami v Ljubljani. 

Izbriše se Vidic Leon in vpiše 
Labernik  Marija,    računovodja,   ki so- 

podpisuje listine po 47. členu epi. zakona 
o drž. gosp. podjetjih. 

St. 243—29/2-1952 4088 
Besedilo: Vctserum zavod, Murska So- 

bota, 
Z odločbo vlade LRS, št. II-115/1-52 z 

dne 13. II. 1952 je podjetje prenehalo s 
poslovanjem in prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Vetscrum zavod. Mur- 
ska Sobota, v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujeta: 
Bas Uroš, predsednik, in Ficko Marta, 

član likvidacijske komisije, oba skupaj. 
St. 243 165/1—1952 4089 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 12. aprila 1952. 

1074. 
Besedilo: »Industrija naravnega in 

umetnega kamna«. Ljubljana. 
Izbriše se Reitz Ivan in vpiše 
Ciirman Milka, glavni računovodja,    ki 

eopodpisuje listine po 47. členu spi. zako- 
na o drž. gosp. podjetjih. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 14. aprila 1952. 
ftt. 243.183/1—1952 4087 

1075. 
Besedilo: Tovarna igrač. Novo mesto. 
Izbrišeta se Strgovšek Jame« in Perha. 

vec Ana ter vpišeta: 
Šmid Stane, v. d. direktorja, ki podpi- 

euje samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja, in Markovič Joža. ra. 
čunovodja, ki sopodpisujo listine po 47. 
členu spil. zkaona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 19. aprila 1952. 

St. 243 131—1952 in 243 131/1—1952 
4086 

* 
1076. 

Besedilo: Tiskarna »Toneta Tomšiča«, 
Ljubljana. 

• Vpiše se 
Samsa Božena, glamni računovodja,   ki 

eopodpisuje listine  po 47. členu  spi. za. 
kona o drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 20. aprila 1952. 

Št. 243 199-1952 4085 

1077. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo Grm, 

Grm pri Novem mestu. 
Izbriše se  Oijan Frančeik in  vpiše 
Keglovič  Alojz, direktor, ki  podpisuje 

samostojno, v obsegu zak.  pooblastil in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana 
dne 24. aprila 1952. 

St. 243 18671-1952 4653 

1078. 
Besedilo: Tovarna tekstilnih in usnjar- 

skih pomožnih sredstev, Ljubljana. 
Izbrišejo se Kunstler Zora in vpiše 
Jurjec   Franc,   direktor,   ki   podpisuje 

samostojno, v obsegu  zak. pooblasti]  in 
pravil podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 5.  maja 1952. 

St. 243 215.1952 4650 

1079. 
Besedilo: Mestno gradbeno podjetje 

»Megrad«   (Ljubljana). 
Izbriše^ se Planine Emil in vpiše 
Slapničar Jože, direktor. 

MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 
. dne 12. julija 1951. 

Fin št 2250/51 6921 
• 

1080. 
Besedilo: Podjetje »Kamen« Ljubljana, 

Kotnikova  10. 
BesedđJo odslej: Podjetje »Kianicnc v 

likvidaciji,   Ljubljana, Kotnikova 10. 
Izbrišeta se Za mi da Rudi in Sima So. 

nja ter vpišejo likvidatorji : 
Ogoreleo Ivan, predsednik, Munda Maj. 

da in Č^lan Dušan, člana likvidacijsko 
komisije. 
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 23. aprila 1952. 
Fin št. 1316/52 42S6 

* 
1081. 

Besedilo: Kmetijska posestva Piata, 
uprava Mengeš. 

Izbnise se Gabor Matija in vpiše 
Križanič Rudi, računovodja. 

MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 
dne 24. aprila 1952. 

St.  1384/52 4526 
• 

1082. 
Besedilo; »Knjigoveznica«, državni obrt- 

ni obrat, Ljubljana, Titova 17. 
Besedilo odslej: »Knjigoveznica«, dr. 

žavni obrtni mojster Vetrih Franjo, Ljub. 
ljana. 
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 25. aprila 1952. 
~Fin št. 1339/52 4533 

1083. 
Besedilo: »Šivalnica«, KLO Liboje. 
Podjetje je z odločbo KLO Liboje. žt. 

783/1951 z dne 10 VIII. 1951 prešlo 7. 
XII. 1951 v likvidacijo. 

Izbrišeta se Zupane Martin in Krušič 
Mimika. 

Za podjetje v lLkwidaoiìj podpisujeta: 
Grmaidnik Vili in Rom Ivan. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 7. decembra 1951. 
St. 1630/1951 11842 

• 
1084. 

Besedilo: Kovinska delavnica, MLO La- 
ško. 

Izbrišeta se Jelen Framjo in Herman 
Amica ter vpišeta: 

Gorišek Stanko,  upravnik,  in  Vodišek 
Vinko, ki podpisujeta skupaj, po zakoni- 
tih pooblastilih in pravilih podiretja. 

OLO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 28. marca 1952. 

Et. 978/1-1952 3268 
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1085. 
Besedilo: »Krajevna industrija cksploa. 

taci ja peska in laporja« KLO Štore. 
Izbriše ee Bertok Valeri^ in vpiše 
Kuščar Avgust uprarvnik, • podpisuje 

samostojno, po zakonitih pooblastilih. 
Št. 1192/1952 42•9 

Besedilo: >Mizarska delavnica« KLO 
Vojnik. 

Izbriše 6e Koe Karel in vpiše 
Speglio Alojz,   upravnik,   ki podpisuje 

samostojno, po zakonitih pooblastilih. 
St. 1140/1952 4257 

Besedilo: »Parna pekarna « KLO Voj. 
nik. 

Izbriše se Gregi Anton in vpiše 
Gril Karel, upravnik, ki podpisu ie sa- 

tnoetojno,  po  zakonitih  pooblastilih. 
St. 1141/1952 4256 

OLO Celjo okolica, poverj. za financo 
dne 20. aiprila 1952. 

1086. 
* 

Besedilo:  čevljarsko podjetjo KLO  Vi. 
niča v likvidaciji. 

Vpišejo 6o likvidatorji:    Puhek Janez, 
Sečje selo 19, Bene Albert, Vinica 72, Ma. 
••  Franc,   Vinica  2. 
OLO Črnomelj, poverjeništvo za finance 

dne 10. aprila 1952. 
St. 536/1—52 8735 

• 
ms-. 

Besedilo: Okrajna lekarna, Črnomelj, 

Vpiše se 
Flajmjk Zvonka, računovodja, ki eopod. 

pisuje skupaj z upravnikom Ducejem Mi- 
lanom. 

OLO Črnomelj, svet  za gospodarstvo 
dne 5. maja  1952. 

St. 390/29 4G0G 

• 
1088. 

Besedilo: Zadružni sklad, (iorica — 
Volčja draga. 

Likvidirajo se: Strojne delavnice. Vole. 
ja draga, likvdatorja 6ta Jevšček Jožko 
jn Bogon Janko; Gradbeno podietje. Volč. 
Ja draga, likvidatorja sla Jevšce]{ Jožko 
Boštjamčič Pavla; Trgovsko podjetje v No. 
vi Gorici, likvidatorja sta Hojnik Frane in 
Leslkovšek Marija. 

Izbriše •• Mizarska delavnica. Volčja 
draga. 

OLO Gorica, poverjeništvo za finance 
dn0 11. aprila 1952. 

Št. 1000/13-52 3729 

1089. * 
Besedilo: Krajevna gostilna, Lozice. 

Izbriše se Koritnik Alojz in vpiše 
Bizjak  Slavko, upravnik, z istimi  po. 

nhil astili. 

OLO Gorica, poverjeništvo za finance 
dno 8. maja 1952. 

St. 425/52 7434 

1090. 
Besedilo: Mestno gostinstvo, Solkan. 

Vpiše se  nova poslovalnica št. 6 »Go. 
silila pod smreko«. Pristava. 

OLO Gorica, poverjeništvo za finance 

dno 11. aprila 1952. 
St. 1000/30-52 3727 

1091. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetje, 

Otlica. 
St. 1000/43—52 4219 

Besedilo: Krajevno mizarsko podjetje, 
Otlica. 

St. 1000/41—52 1221 

Podjetji sta prešli v likvidacijo. Člani 
likvidacijske komisije eo: 

Bolčina Ivan, Likar Cvetko in Krapež 
Frane. 

Besedilo: 2>Pr:morje.cxport« NovH Go. 
rica, izvozno in uvozno podjetje. 

Izbriše 6e Kotierman Jože in vpiše 
Pipan Anton, i istimi pooblastili. 

fet. 1000/26—52 1215 

Besedilo: Krajevna gostilna, Vipava. 
Besedilo odslej. Gostinsko podjetje, Vi. 

pava (št. 35). 
Poslovalnice podjetja so: Hotel Jadran. 

Gostilna in restavracija »Podskala«. 
Za podjetje podpisujeta: 
Ferjančič Karel, upravnik, in Premrl 

Vinko, knjigovodja, po zakonitih poobla- 
stilih. 

St. 1000/40-52 4216 

Besedilo: Krajevna podjetja, Vipava. 
Izbrišeta se »Hotel Jadran« in »Kra- 

jevna gostilna«, Vipava, ker preideta v 
sklop   Gostinskih   podjetij,   Vipava. 

St   1000/42. 4220 

OLO Gorica, poverjeništvo za finance 
dne 24. aorila 1952. 

• 
1092. 

Besedilo: Gostilna in mesarija, KLO St. 
Vid pri Stični. 

Podjetje je z dnem 1. XI. 1951 prešlo 
v socialistični zakup. 
OLO  Grosuplje, poverjeništvo za financo 

dno 3. aprila  1952 
St. 25G/1—1952 4153 

• 
1093. 

Besedilo: Okrajno avtoprevozno podjet- 
je, Grosuplje. 

Podjetje preide z dnem 5. IV. 1952 v 
likvidacijo. 

Likvidatorji so: Novak Jože, upravnik, 
Turk Alojzij, računovodja, Tavš Karolina, 
poni. knjigovodja, ki bodo podpisovali za 
podjetje s pristavkom »v likvidaciji«, 
najmanj pa dva skupaj. 

OLO Grosuplje, poverjeništvo za finance 
(Ine 16. aprila 1952. 

Št. 288/1—1952 4160 
• 

1094. 
Besedilo: Kino KLO Grosuplje. 

Št. 313/5—1952. 4166 

Besedilo: Krajevna gostilna, Grosuplje. 
Št. 313/3-1952 4161 

Besedilo: Krajevna pokarija, Grosup- 
lje. 

St. 313/4-1952 4164 

Besedilo: Mizarsko podjetje KLO Gro. 
šuplje. 

St. 313/1-1952 4166 

Pri vseh podjetjih se izbriše Babic Ve. 
ra in vpiše      : 

Vidic Marija, knjigovodja knjigovodske, 
ga centra, Grosuplje. 

Besedilo: Krajevno podjetje »Žaga«, 
Grosuplje. 

Izbriše s«5 Baraga Viktor, ekonom go. 
stilne in menze Grosuplje ter vpišeta: 

Šparovec Franc, poslovodja mizarske 
delavnice,   Grosuplje,   in   Vidic   Marija, 

knjigovodja knjigovodskega  centra. Gro. 
6uplje, ki podpisujeta skupaj. 

St. 313/2—1952 4167 

0L0  Grosuplje, poverjeništvo za fiuauce 
dne 20. aprila 1953. 

• 
1095. 

Besedilo: KLO podjetje »Čevljarska de- 
lavnica«, Stična. 

Št. 464—1951 4881 

Besedilo: KLO podjetje »Gostilna, Stič- 
na. 

St. 479-1951 4884 

Besedilo: KLO podjetje »Mesarija«, Stič- 
na. 

St.  465—1951 4878 

Besedilo: KLO podjetje »Mizarska de- 
lavnica«. Stična. 

Št. 4G6—1951 4K82 

Besedilo:   KLO podjetje »Žaga«, Stična. 
Št. 407-1951 4880 

Pri vseh podjetjih ee izbrišejo Kavšek 
Avgust, Trpin Rudi in Kavšek Anica ter 
vpiše: 

Lavrič Anton, tajnik KLO Stična. 

OLO Grosuplje, poverjeništvo za  finance 
dne 15. maja 1951. 

• 
1096. 

Besedilo: Državno treovsko podjetje 
»Preskrba«.   Ilir.   Bistrica. 

Izbrišeta ee Bubnič Jožko in Valencif 
Jožko ter vpišeta 

Rusija Janko, diirektor. in Mizgur ••••. 
ko, računovodja, ki podpisnijeta po pravi- 
lih in zakonskih  pooblastilih. 

OLO Ilirska  Bistrica,  poverj.  za  financo 
dne 25. aprila 1952. 

Št    74/23 4251 
• 

1097. 
Besedilo:    Gostinsko    podjetje   »Hotel 

Pošta«, Jesenice. 
Vpiše 6e 
Majerhold Edi, namesilnik upravnika, 

z istimi oooblastili. 
Št   VIII. 272/1-52 4092 

Besedilo:  Mestna pekarna. Jesenice. 
Izbriše se Čufer Dore in vpiše 
Kejžar   Rudi,   poslovodja, z  istimi  ipo. 

oblastili 
Št. VIII-272/1-52 4095 

MLO Jesenice, poverjeništvo asa financ» 
dne 21. aprila 1952. 

• 
1098. 

Besedilo: Mestna klavnica, Jesen'ce. 
Uvede se postopek z,a likvidacijo pod- 

jetja. V likvidacijski komisiji so Šanca 
Vlado, predsednik. Kavčič Ivan in dr. Ro- 
eenstein Karel, člana. 
MLO  Jesenice,  poverjeništvo  za   finance 

dne 24. aprila 1951. 
Št. VIII-281/2-52 4569 

• 
1099. 

Besedilo: Mestno trgovsko podjetje, Je- 
senice. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje i 
mešanim blagom na drobno in na veliko, 
Jesenic». 

Poslovni predmet odslej: Trgovanje na 
veliko ta na drobno. 

Podjetje ima 16 poslovalnic na Jeseni- 
cah, po eno pa v Žirovnici 41. v Radov- 
ljici, Kopališka 2, v gp. Gorjah 41, v 
Mojstrani 19 in v Kranjski gori 22. 

St. VIII/291./2-52 4487 
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Besedilo: Trgovsko podjetje, »Kmetica«, 
Jesenice. 

Izbrišu  se  Skarza  Jožko   in   vpiše 
Čebuli  Anica, gl.  računovodja,   ki  pod. 

pisuie po 47 členu epi zakona o diž  goso 
podjetjih. 

St, VIH-297/2-32 4 488 

M LO Jedrilico, poterjciiišlvo za finance 
dne 20   aprila  1932. 

• 
11 (Ht. 

Besedilo:   Mestna   pckariia.  Kamnik. 

Izbiiše «e Murn han in vpiše 
Zupančič Albin, poslovodia, t podpi.su. 

je samostojno, soise   finančnega   in   kre- 
ditnega  pomena  pa  skupa i   z  računov od- 
jem   podjetja. 

OLO  Kamnik.  povcrjeništtn  za  finance 
dne 22. apnla   1932. 

St.   10sr,/.V2 411!) 
• 

1101. 
Besedilo: Gospodarska podjetja K LO 

Sodražira. 

Izbriše «e  Vesel Stane  in  vinse 
Stupica  Srečko, upravnik, ki  podpi-itjo 

samostojno, po pravilih   '>odjetja. 
OLO   Kočevje,  pot erjeništvo za  finance 

dne H.  april;,   1952. 
ft   C'97'1.(i2 3571 

•¥• 
1102. 

Besedilo: K roja»! t o, Sjara Loka. 
Operativni upravni veliteli odslej: M LO 

Škofje!  Loka 
št. 11—1711/3—is •••• 

Besedilo:  Vodovod, Sknfja Loka. 
Izbri.-e se.Grošelj Leopold i=ii  \ j).š.c : 
Franko Anton, v. d. upravnika, z jslimi 

pool»* -.et ili. 
Št   U—•102-32 311(13 

OLO Kranj okolica, poter j. za finance 

dne 8. aprila 1032. 
* 

11(13. 
B°sedilo: Krajevno mošk() in žensko 

krojašho.  («orenja »»*. 

Izhrišoio se So |. Ivo, Djordjevič Au- 
Cijla   m   1'ivk   -lanko   1er   vpišeta 

OI>Lk Janez, upravnik, ki podpihuje sa- 
mos'opio. v obsegu zakonskih "ooblaMd 
in pravil podjetja in Paleče|< Francka, 
računovodja, ki =opodp'isujo listine ,':o 
47. členu spi. zakona o drž. go«p. pod. 
jeliih 

OLO  Kranj  okolica,  poveri, za   finance 
dne  •   aprila  1932. 

št.   11-387/4-52 3(304 
• 

1101 
Besedilo: Mestno podjetje »Testenine«. 

Skiilja Loka. 

Izbrise so Rdldennmi   Ivan  in  vpiše: 
Joscnovec Marjan,    upravnik,    z  Istimi 

pooblastili. 

OLO Kranj okolica, poveri, za finance 
dno 11. apr.la 1032. 

št, 11 —:'••/'_>—32 4014 
* 

11(15. 
Resedilo: Mestno podjetje »1'rarstto«, 

Skofja Loka. 

Podjetje ie z odločbo MLO Skorja Lok.a 

T, dne 2« III. 1932, št. 285/52, zaradi vr. 
nitve lastniku, prešlo dne L IV. 1932 v li- 
kvidacijo. 

Besedilo odslej; Mestno podjetje »Urar- 
stvo T likvidaciji«,  àkofja Loka. 

Izbrišejo se: Poljanec Janez, Grohar 
Francka m Pehar .lože. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Pehar Jože, predsednik, Sivic ••';• ni 
Uemškar Slane, člana likvidacijske komi- 
sije, ki podpisujejo v obsegu zakonitih 
pooblastil. 

OLO Kranj okolica, poverj. za finance 
dne Ki. aprila 1932. 

St.  II—GS1/1—52—107 4011 

* 
Milli. 

Besedilo:   Trgovsko   podjetje.   Selca. 

IzbrišcLj se Košcnina Zdrav ka in Sinid 
Grm   ter vpišejo 

Kopčavar Janez, upravnik, z islinii po. 
oldaslili, liržen forila, poslovodja, k, so- 
podpiftiHo po 47. členu zakona o drž. gosn. 
podK'ljih, Jeglič Liudinila, računovodje), 
v odsotnosti poslovodjo in Dem.šai' Anion, 
tajnic KLO, v odsotnosti uprav ni<ka ali 
•>oilovodje. 

St.   11-127/2-32 1231 

Rivedilo; .Mestna čevljarska delat niča, 
Tržič. 

Besedilo od~lej; Ovljarila »Ljubelj«, 
Tržič. 

St. 11-409/2-52 4251» 

OLO  Kranj  okolica,  poverj.  za   finance 
dne 21. aprila   1952. 

• 
1107. 

Besedilo; Krojaška in Sitilj*ka delatiii. 
ca, Itaka. 

Podjetje preide v likvidacijo- 
Izbrišeta    se    Gregi  Slane  m  Škinder 

Frane 
Liksidaloija «la: Koiiian Leo in Bizjak 

Alojz, ki podpi.sujeta skupaj za vse za- 
deve. 

OLO  Krško,  poterjeiiišltn za finance, 
dne  12   aprila   I95'J. 

Št.   11 (Hi/1 3721 

nos. 
Besed.lo; Državno trgovsko podjetje 

»Preskrba«, Senovo. 

Operativni  upravni  voditelj odslej;  Ob. 
Črnski   ljudski  odbor Senovo. 

OLO  Kr>ko. poverjeništto  za  f'liaiicp 
dne 20. aprila   1952. 

št. 1203/1—1952 4103 

• 
1109. 

Besedilo: Krajevna krojaška delavnica, 
Hotiza, 

Z odločbo K LO Hotiza je ^odjelje pre. 
šlo v likvidacijo Likvidator ie Kolnjek 
Ivan. tajnik KLO. 1<1 podpisuje samosloj. 
no. 
OLO  Lemlara, povorjenišlvo za f'nance 

dne  5.  julija  1951. 
St. 187/1931 0519 

* 
MIO. 

Besedilo; Mestna kovaška delavnica, 
Dolnja Lendava. 

št. 10/2—1952 3888 

Resedilo: Mestna kleparska delavnica, 
Dolnja Lendava. 

St. 11/2—1952 .3889 

Besedilo: Mestna popravljalnica knle>. 
Dolnja Lendava. 

St. 5/2—1952 3S90 

Besedilo: Mestna fcolarska delat niča, 
Dolnja Lendava. 

št. 9/2-1952 . 3891 

Besedilo: Mestno brivsko.frizorstTO, 
Dolnja Lendava. 

Št. 13/2-1932 8S92 

Besedilo: Mestna čevljarska delavnica, 
Dolnja  Lendava. 

St. 12/2—1952 •• 

Besedilo: Mestna pleskarska in sobosli. 
karska delat niča, Dolnja Lendava. 

SI. 8/2—1952 3894 

Besedilo: Mestno šiviljstvo. Dolnja Len- 
dat a 

St.  3/2-1952 3895 

Besedilo; M esina moška krojaška delav. 
niča, Dolnja Lendava. 

St. 11/2—1952 3890 

Besedilo: Mestne pekarne. Dolnja Len- 
data. 

St. 2/2—1952 3897 

l'i i vseh podjetjih se izlmišc Palier De. 
zideri|  m vpiše: 

Vukaii Ladislav, šef knjigovodskega cen. 
Ira v Dolnji Lendavi, ki podpisuje z ìeti. 
mi  pooblastili. 

OLO Lendata, |wt erjeništvo Za  finance 

dne  1 i. apnla 1952. 
•f 

1111. 
Besedilo: Mestno trgotsko podjetje, Dol. 

nja  Lendava. 

Besedilo odslej: Trgov „ko podjetje »Pa. 
nonija«,  Dolnja Lendava. 

Poslovalnice so: Speče ri ja, galanterija, 
trgovina z mešanim blagom, kurivo, od- 
kup rekarjev  in   naftni  derivali 

Izbrišeta se Bodi Bela in Vukan Ladi. 
slav 1er vpišeta: 

(iončanec Anton, upravnik, 'm Genr, 
Ludvik,  knjigovodja,  z istimi   pooblastili. 

OLO  Lendava poverjeništvo  za finance 
dne 23. aprila 1952. 

St. 31S/2—1952 4212 
• 

1112. 
Recedilo: Mestno prevozniško podjetji», 

Ljutomer. 

Besedilo odslej: .Mestno špcdicijsko pod- 
jetje. Ljutomer. 

Poslovni predmet odslej: špedicijski po. 
sli. 

OLO Ljiilnmer, poverjpništTo za Pnance 
dne  28.  marea  1952. 

Št. 424 3340 
• 

1113. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s prehran- 

ltenini   blagom   »Brazda«   (Maribor,   Go- 
sposka 20). 

Vpišeta  se: 

Rajbenšu Janez, komercialist, ki podpi- 
suje samostojno v odsotnosti •••••••••• in 
v istem obsegu; Koler Zinka, nižii knji- 
govodja, ki podpisuje polefj rarvmatelja ali 
namestnika v odsotnosti glavneca računo- 
vodje. 

MLO  Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 4.  aprila  1952. 

SI.  Pov 50/81'52 4459 
• 

11 M. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s prehran- 

bcnini blagom »Brazda« (Maribor, Gospo- 
ska 20). 

Vpiše se prodajalna, .št. 2, Koroška 47- 

MLO  Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 5. aprila 1952. 

St. Pov 50/82/52 4461 
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1160. 
Besedilo: Ljudska gostilna, Gaborje. 
Ker preide pod upravo KDZ Gaber je. 

OLO   Gorica,   poverjcnistvo   za   iinanco 
dne 28. maja 105], 

žt. 852/51 7116 
* 

U.M. 
Besedilo:  Okraju»  knictij>ko gospodar- 

stvo, II. Bistrica. 
Zaradi reorganizacije. 
OLO  Ilir. Bistrica, poTcrj. za finance 

dno 25.  marca   la52. 
Si. 74/1 3237 

• 
1151a. 

Bendilo:  Gostinsko puiljHjo KLO Za. 
mostec. 

Ker >e likvidanja končana. 
01.(1   Kočevje, povcrjcuištvo za   finance 

dno 8.  marra  1952. 
St. 257 2915 

* 
1152. 

Besedilo:  Krajevna trgovina  št. 2,  Ko. 
licevo. 

St. 1080/52 414S 
Besedilo: Krajevna trgovina št   I, Vir. 

Št. 1080/52 4147 
Podjetji se izbrišeta zaradi  prenosa I;ot 

poslovalnici trgovskega itwdjelja *P».ioS. 
nik<, Domžale. 
OLO Kamnik, poverjcnišlvo za finance 

dno 22. aprila 1952. 
• 

1153. 
Besedilo:    Knlarska    delavnica,    VWç. 

sovo. 
Št. IT—050/1—51 .(ISO 

Besedilo:  Opekarna, Ošnjovek. 
St   If—1164/2—50 14S1 

Besedilo: Krajevno podjetje »Remont«, 
Orklje. 

St. IT—820/3—51 4482 
Besedilo:   Krajevna parna žaKa, Grad. 

f;r   11—449/5—50 4483 
Zaradi epoji'tvo v eno podjetje so pod- 

jetja  izbrišejo kot  samostojna  podj(>'.;a 
OLO Kranj okolica, poverj. za finanre 

dne 29. aprila 1952. 
* 

1154. 
Besedilo: Krajevna čevljaTska delavni- 

ca, Odranci. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO Lendava, poverjoništvo ••. Iinanco 
dne 10. decembra 1951.      11765 

• 
1155. 

Besedilo: Krajevna mesarija. Vel. Ka- 
men. 

St. 1159/1 4028 
Besedilo: Krajevno krojaško.iiviljsko 

Podjetje, Vel. Kamen. 
fit. 1154/1 4029 

Podjetji se izbrišeta, ker že dalj ča&a ne 
poslnjela. 

0L() Krško, poverjcnišlvo za finance 
dne. 10. aprila 1952. 

U55a. 
Besedilo: Okrajni obrtni servis, Dolnja 

Lendava. 
Zaradi končane likvidacijo. 

OLO Lendava, pnverjeništvo za linanre 
dne 12. aiprila 1952. 

St. 2/2—1952 4027 
* 

115•. 
Besedilo: Gostinsko ekonomije (Maribor, 

Slomškov trg  18) 
Na podlagi odločbe MLO z dne 22. fc. 

bruiairja   1932,   &t.   274/2.52,  kor   eo   je 

podjetje fuziouiralo 6 podjetjem — Sploš. 
na meraza Maribor. 

St. Pov 56/76-52 3319 
Besedilo: Slovenija avtopromet, Mari- 

bor. 
Ker je bilo z odločbo vlade LR.S, št. 

11-1419/1-51 z dne 14. 1. 1952 preneseno 
v  prisotnosti MLO Maribor. 

St. 243 3/2—1852 2630 
Ministrstvo za finance LUS, Ljubljana 

dne 6. marca 1952. 
* 

1157. 
Beeedilo: Glavna potrošniška zadruga 

— Gostinski obrati (Maribor. Slomškov 
trg 6). 

Ker je te goötiiioke obrale prevzelo Go. 
stinsko podjetje J Majolika t v Mariboru. 

MLO Maribor, povcrjcuištvo za finance 
dne 28. aprila 1952. 

fct. Pov 50'106—52 4479 
• 

1158. 
Besedilo: Rudnik KLO 1'oljrauo. 
Kor je prenehalo s poslovanjem. 

OLO   l'oljčanc,   povcrjcn'štvo  za finauco 
dnu  15. apnlđ  1952. 

St. 189/52 3938 
• 

115». 
Besedilo: Krajevna hranilnica, Ormož. 
Zarad] prenehanja poslovanja. 
OLO   Ptuj,   povcrjcuištvo   Za   finance 

dnp 8. maja  1952. 
fct. G06V1-52 4• 

+ 
1160. 

Besedilo: Okrajno aitoprcMi/.nisko pod. 
jetjo »Premic, Dol. Lendava. 

Zaradi    novo   ustanovljenega   podjetja 
»Splošna  •••••••«, Dolnja Lendava. 
OLO Murska Sobota, svet za gospodarstvo 

dne 29. aprila 1952. 
St.  11-3939/1 469G 

-¥• 
1101. 

Beeedilo:    Krajevno    obnovitveno     in 
gradbeno podjetje Hrastje-Mota. 

Zaradi nerentabilnosti. 
OLO   Radgona,  povcrjcuištvo   za   financo 

dne 15. junija  1951. 
St.   105/58 5878 

1162. 
Besedilo: Krajevna pekarna v Sežani. 
Zaradi  spojitve s >Pres.krbo:. 

OLO Sežana, poverjoništvo  za finaiico 
dne 11. marca 1952 

St. IX—73/22—52 2395 
* 

1163. 
Besedilo: Krajevna obrtna ;>odjctja, čr- 

na. 
Ker ec bodo registrirala kot eamosloj- 

na podjetja. 
OLO Slovenj Gradec, poverj.  »a Iinanco 

dne 8. aprila 1952. 
St. HI/8—31/21—1952 4140 

• 
1164. 

Besedilo: Krajevna obrtna podjetja, Gu- 
Stanj. 

Na podlagi prijave GGP Guštamj. 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 28. aprila 1952. 
St. 1II/S-31 '83-1952 4558 

11C5. 
Besedilo:  »Kaša  knjiga«, knjigarna in 

papirnica MLO Šoštanj. 
Ker je bilo prenesenu v pristojno*! LRS 

kot  poslovalnica   DZS. 
OLO  Šoštanj, povcrjcuištvo  za   finance 

dne 5   decembra  1951. 
St. 2001/51 11598 

+ 
1166. 

Beeedilo:   Krajevna gostilna. Voire. 
Zaradi prenosa obrala na Kmetijsko za. 

drugo.  Voice. 
OLO Tolmin, povcrjcuištvo za znance 

dne 30. oktobra 1951. 
fct. X—36/151-1951 10575 

* 
1167. 

Besedilo:    Krajci ni   hranilnici   v   Za. 
gorju. 

Zaiadi   sportive  z  NB,   podružnico  Tr. 
bovlje (odločba MF LRS št. Pov 300—6— 
1952 z dne 25.  II. 1952). 
OLO Trbovlje, poverjenisho za finance 

dno 19. aprila   1952. 
Št. 2027/2-1952 4016 

• 
1168. 

Besedilo: Delavsko naineši-rnska menza, 
Radeče. 

Ker jo prenehala poslovali. 
OLO Trbovlje, povorjcmštr« za finance 

dne 21. aprila   1052. 
Ht. 21U>'1~1952 4249 

* 
1161). 

Bcwlilo: P''Ijetjr za popravilo slano, 
vanjskih   zgradb.  Radeče. 

ft   1839'2—1952 4",50 
B< Mililo; Pogrebni za MHI KLO Radeč*. 

Si.  1839'':*—52 4141 
Beeedilo: Vodovod KLO Radeče. 

St.  1839/4.52 4145 
Podjetja se  izbrišejo zaradi   spojitve v 

Komunalna podjetja. Radeče 
Besedilo:  Okrajni magazin,  Trbovlje. 
Zaradi reorganizacije in spojitve z dru. 

gimi podjetji. 
St. 2028/1-52 4248' 

OLO Trbovlje, iKiverjeništvo za finance 
dne 23. aprila  1952. 

• 
1170. 

Besedilo: Mestna kopalnica, Trbovlje. 
Si. 1459/1-1952 4490 

Bespdilo: Mestni pogrebni zavod. Tr. 
borijo. 

St. 1459/1 — 1952 4489 
Besedilo: 1'prava hiš in novogradnja, 

Trbovlje. 
Sf   1459'! -1952 4491 

Podjetja se izbrišejo, k P r so prešla •• 
ustanove « samostojnim linaiisiran.pm po 
pnedračimn. 
OLO Trbovlje, povcrjcuištvo za finance 

dne 29. aprila 1052. 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
1171. 

Besedilo: Invalidsko podjetje Jugore. 
klani« v Ljubljani. 

Izbriše «e Grižon Ivan im vpiše: 
Goršič Alojz, direktor, ki podpisuje sa. 

mostojno, v obsegu  pooblastil, določenih 
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v pravilih podjetja. Znova se vpiše Cer. 
kvenik Jože, računovodja, k.j sopodpisuje 
listine   računovodskega   pomena. 
Ministrstvo za finance  LRS,  Ljubljana 

dne 11. aprila 1952. 
St. 243 152/1—1952 4080 

• 
1172. 

Besedilo:   Invalidsko   podjetje  >Lahka 
obutev«, Domžale. 

Izbriše se Kmetic Stefan in "paše: 
Mazovec Štefka, knjigovodja, ki 6opod. 

pisuje listine računskega značaja. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 15. aprila 1952. 
žt. 243—195—1952 4079 

* 
1173. 

Besedilo: Invalidsko podjetje >Tovarna 
lovskih patron«, Kranj. 

Izbriše se Sknfca Nuša in vpiše 
Čajič Rudolf,  računovodja, ki eopodpi. 

suje listine računovodskega pomena. 
Ministrstvo  za finance LRS, Ljubljana 

dne 30. aprila 1952. 
Št. 243 213—1952 4649 

Zadružni register 
Pn   vsaki   registraciji   je   sedež   podjetja 
označen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali izbrisa pa  v datumu 

Vpisi 
26S. 

Besedilo: Kmetijska delovna zadruga 
>Poddebcnc« v Volčjih njivah. 

Na ustanovnem zboru 15. III. 1951 je 
bila ustanovljena zadruga I. tipa za nedo. 
ločen čas. 

Zadružniki vložijo v zadrugo svoio zem. 
Ijo, razen ohišnice, kot zaikup. Članska 
vloga znaša do 1% vrednosti vloženega 
premoženja po sklepu zbora. 

Upravni odbor sestavlja nredsed. '. in 
4 ilo 8 članov, ki jih voli zbor izmed za. 
družnikov za dobo enega leta. Predsed- 
nik upravnega odbora vodi poslovanje za. 
druge, jo predstavlja in zastopa ter pod. 
pisuje v imenu upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Golob Franc, kmečki sin, Glink 4; Zu- 

pan Franc, kmet. Volčje njive 9; Višček 
Jože. kmet, Volčje njive 7; Seničar Jože. 
fa, kmetica, Glink 2; Ceh Jože, kmet, 
Stan 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. maja 1952. 

Zt 4'51 — Zadr VIII 63/1  . 5183 
• 

269. 
Besedilo:    Združenje   gostincev,    Gor. 

Radgona. 
Ustanovni zbor je bil 17. VIII. 1951. 
Upravni odbor šteje 5—10 članov. 
Člani uravnega odbora so gostilničarji: 
Hibler  Ivan,  Gor.   Radgona, predsed- 

nik; Berlan Avgust, Gor. Radgona, tajnik; 
Krajne Mimika, Benedikt; Oman Dragica, 
Marija Snežna: Krabonja Jože. Cmurek in 
lîovaik Alojz, Lutverce. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20. marca 1952. 

Zadr VI 77 2878 

270. 
Besedilo: Zadruga postreščkov z o. j. v 

Mariboru (Maribor, Mladinska 4). 
Ustanovni zbor je bil 7. IV. 1952. 
Upravni odbor Šteje 5 Članov. 

Člani upravnega odbora eo postreščM: 
Podgoršek Martin,   predsednik.   Kolar 

Franc, podpredsednik, Cvenk Franc, taj. 
nik, Selih Jožef, blagajnik in Stapan .la- 
kob, odbornik, vsi v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. aprila 1952. 

Zadr VI 79 3689 
• 

271. 
Besedilo: Ribarska zadruga »Postrv« v 

Ajdovščini, zadruga z omejenim jam. 
stvom (Ustje). 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 17. II. 1952 in deluje po potrjenih 
pravilih. 

Zadružni delež znaša 50 din. Vsak za- 
družnik odgovorja še z dvakratnim zne- 
skom  vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestavljajo pre<isednik. 
tajnik, blagajnik in načelniki ribiških 
družin, ki jih voli skupščina z naJ JOIOV č. 
no večino glasov. Člani upravnega odbora 
6o: 

Stopar Anton, kmet, Ustje 2, predi-eri. 
nk; Ferjančič Franc, upokojenec, Ustje 30, 
tajnik; Valič Branko, mizarski mojster. 
Ajdovščina, Slomškova 28. blagain'k; da. 
Ije Likar Darko, slikar, Ajdovščina, Vi. 
pavska 44, Mozetič Gostimir, nameščenec, 
Dornberk 19, Sartori Borie, predsednik 
okrožnega sodišče Gorica, blok XI/C, Zi. 
gon Jožef čevljar, Renče 25 in Lasič 
Dragotin,  mizar, Renče 61. 

OkraŽDo sodišče v Postojni 
dne 22. aprila 1952. 

Z t 15/52—2 4057 

Spremembe 
272. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Nazarje. 
Na občnem zboru 9. III. 1952 so bila 

spremenjena zadružna pravila v 32. členu. 
Izbrišejo 6*e Matiko Ivan, Zavolovšek 

Ivan, Ramšak Valentin, Blaitnik Jože, Za. 
krajšek Alojz, Dobrave Franc, Krefelj 
Ivan in vpišejo novi izvoljeni člani uprav, 
nega odbora; 

Hren Jože, kmečki sin, Kokarje 9, Pa. 
pež Jože, kmet, Dobletina 7, 21abe.rnik 
Anton, delavec, Nazarje 50, Krefelj An- 
ton, kmet, Pusto polje 7. Tratnik Karol, 
kmečki sin, Potok 14, Erzeničnik Alojz, 
delavec, Zlabor 46 in Krefelj Ivan, kmet, 
Pusto polje 16. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. aprila 1952. 

Zadr VII 123/14 3739 
• 

273. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Mo. 

zirju. 
Na občnem zboru 24. II. 1952 so bili 

spremenjeni 1., 2. in 32. člen pravil. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Mozirje. 
Vsak član jamči z desetkramim zne. 

skom vpisanega temeljnega oziroma dni. 
žinakega deleža. Temeljni delež znaša 
1000 din, družinski delež oziroma za ne. 
kmete 250 din. 

Izbrišejo se Zavolovšek Matevž. Turk 
Franc, Vodušek Jože, Breznik Jože, Atel- 
šek Alojz, Acman Jožef in Podvratnik 
Anton ter vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora. 

Forstner Fortunat, kmet, Dobrovlje 15, 
Čokan Frane, član KDZ, Loke 15, Go- 
stečnik Mairlin, kmet, Brezje 27, Brinovc 
Anton, član KDZ, Brezje 14. Ožir Alojz, 

kmet, Radegunda 26, Vocko Anton, Slan 
KDZ, Mozirje 106. Miklavc Angela, član 
KDZ, Mozirje 13. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne  19. aprila  1952. 

Zadr VII 53/9 4030 
• 

274. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omoje. 

nim jamstvom v Makolah. 
Izbrišejo se Jančič Janko, Novai< Mari, 

ja in Trantura Maks ter vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Znider Stanko, kmečki sin, Makole 11, 
predsednik, Kolar Anton. Sv. Ana 53, 
Pušaik Jurij, Slatenberg 52 in Kropeo 
Blaž, Varož 21, kmetje, odborniki. Za eo- 
podpisovanje Se pooblašča Dohmk Mairi. 
ca, knjigovodja KZ Makole 2 

Zadr VIII 49/20 4270 
Besedilo: Kmetijska zadruga Sclo-Salck, 

zadruga z omejenim jamstvom. 
Na občnem zboru 19. 111. 1952 jj bil 

eipremenjem 32. člen zadružnih pravil. 
Delež se zviša na 1000 din, delež družin, 
skega člana zadružnika Oa 250 din. 

Izbrišejo se Lempl Alojz, Lpmpi Ivan, 
Oštir Pavla, Prislan Štefka, Sovinok Av. 
gust, Panter Alojz, Kolar Marija in opi- 
šejo novi člani upravnega odbora. 

Lesjak Avgust, kmet, Bevče 17; Lemež 
Avgust, pos. sin, Ciirkovce 11. Koren Ivan, 
kmet. Bevče 9, Hcrlah Alojz, kmet, Paka 
16, Jevšek Franc, kmet, Sv. Brie, Vo. 
covnrk Andrej, Sele 37 in Pregelj 
Franc, upokojenec, Konovo 7. Za sonod- 
pisovanje se pooblašča Geršak Franc, pO. 
ftlovodja KZ Šalek 

Zadr VII 41/10 4266 
Okrožno sodišćo v Celju 

dne 24. aipnla 1952. 
• 

275. 
Besedilo: Krnp/ljsfc» zadruga • omejc. 

nim jamstvom v  Veliki Pircšici. 
Na občnem zboru 25. III. 1952 60 se 

spremenila pravila. Vsak clan jamči z 
desetkratnim zneekom voijanr^ deleža. 
Delež  jo  zdaj  500 din. 

Zadruga ima pododsek: Zadružna go. 
stilna >Fervega< v Veliki Pircšici 6. 

Izbrišejo se Horvat Franc, Grobeinik 
Franc, Roje Avrelij, Toman Ivan, Toman 
Frane, Tkalec Frančiška, Oplotnik Marija 
in vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Sker Jože, gozd. delavec, Vel. Pireši- 
ca, predsednik; Kokolj Avgnjst, kmet, 
Pernovo, tajnik, Zgank Anton. gozd. de- 
lavec, Vel. Pirešica; Cokan Ivan, čevljair, 
Vel. Pirešica; Super Ivan, zadružnik, Vel. 
Pirešica; Doler Ludvik, mlinar, Vel. Pi- 
rešica in Štefančič Jože, tov. delavec, Vel. 
Pirešica. 

Okrožno sortisco v Celju 
dne 25. aprila 1952. 

Zadr VII 166/5 4267 
• 

276. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t o. i 

Šmarje pri Jelšah. 
Na občnem zboru 22. IV. 1952 so bila 

spremenjena pravila v 18. in 23. členu 
Upravni odbor sestavlja 11 članov. 

Izbriše se Turk Ivan in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Straus Slava, delavka, Globoko; Vizjak 
Rajmund, kmet. Vinski vrh in Antolič 
Slava, delavka, Zastranje. Za podpisova- 
nje zadruge eo poobaoščeini Sivka Janez, 
predeednik, Založnik Jože, tajnik • Fer- 
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lež Jože podpredsednik, sopodpisuje 
Pa Akerman Ivan, knjigovodja v Šmarju 
pri Jelšah. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 26. aprla 1952. 

Zadr VII 95/6 4272 
• 

277. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

v Krombcrku. 
Na podlagi sklepa skupščine z dne 29. 

III, 1952 se izbrišejo Trebše Ivan, Vižin 
Anton in Mačue Ivan, vpišejo pa novi Iz. 
voljeni člani upravnega odbora: 

Kerin  Stanko,   mizar,  Krombwk   151, 
Komel Jožef, delavec, Kromberk 150 in 
škodnik Vida, gospodinja, Kromberk 92. 

Okrožno sodišče r Gorici 
dne 28. aprila 1952. 

Zt 211/48-13 4435 
* 

278. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

v Ajdovščini. 
Na podlagi sklepa rednega občnega zbo- 

ra z dne 28. II. 1952 se izbrišejo Baje Ja. 
nez, Hladnik Andrej, Semič Peter, Milio 
Ivtan, vipßiejo pa novi izvoljeni dami 
uprawnega odbora: 

Božič Ivan, Ajdovščina, Polževa 6 in 
Straucar Franc, Ajdovščina, Zapuže 7, 
kmeita ter Brobat DaTinika, učiteljica v 
pokoju, Ajdovščina, Gregorčičeva 5. Pred- 
sednik zadruge je Brecelj Pawel. 

Okrožno sodišče r Gorici 
dne 29, aprila 1952. 

Zt 20/49.16 4522 
• 

279. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Nevljali. 
Na občnem  zboru 23.  II. 1952 so  se 

spremenila zadružna pravila v  1., 2. in 
32. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v  Nevljab. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega en. 
kraitnega temeljnega oz. družinskega de. 
leža. Delež znaša 1000 din. delež družin. 
skega člana zadružnika pa znaša 200 din. 

Izbrišeta se Homar Janez in Humar 
Frane ter vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Flerin Anton, mizar. Vrhpolje 8. Sve- 
tic Kairo!, .kmet, Vrhpolje 29. Flerin 
Franc, delavec, Vrhpolje 30. Hočevar 
Ivan, skladiščnik, Vaihpolje 15. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. marca 1952. 

Z adir VI 188/3 3417 

280. 
, Besedilo: Kmetijska zadruga v Preser- 
vi (sedež Kamnik). 

Na zboru 23. III. 1952 so ee spreme- 
nila zadružna pravila v 1., 2. in 32. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim  jamstvom v  Preserju. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadru. 
8e z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oz. družinskega 
deleža. Delež znaša 1000 din, delež dru- 
žinskega člana zadružnika pa 100 din. 

Izbrišejo 6e Kovoč Leopold, Hladnik 
rranc, Suhadolnik Anton in vpišejo novi 
člani upravnega odbora-. 

Kovač   Andrei,  kmet,  Preserie 9,   De- 
bevee Jože,  kmetelki  ein, Kamnik  2  in 

"nt   v11'  kmetski sin, Preserie 17. 
Okrožno sod:ščo v Ljubljani 

dne 10. aprila 1952. 
Zaidr V 209/7 3785 

281. 
Besedilo: Obrtna nabavna in organiza- 

cijska zadruga prevoznikov z omejenim 
jamstvom   v Ljubljani. 

Izbrišejo 6e Javarnilk Anton, Otorepec 
Rok, Mann Janez in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Pečar Viktor, Zadružna 17, Konjar Vin- 
ko, nameščenec, Galetova 21, Roječ A loj. 
zij, prevoznik, Zaloška 44, Zaje Ivan, za. 
družnik, Ilovški etradon 13, vei v Ljub. 
ljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. aprila 1952. 

Zadr VI 235/4 3782a 
• 

282. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z oincje. 

nim jamstvom r Rovtali pri Logatcu. 
Na zboru 23. III. 1952 so se epreme, 

nila zadružna praivila v 1., 2. in 32. ole. 
nu. Delež znaša 1000 din, delež družin- 
skega dana zadružnika pa 100 din. 

Člani odgovarjajo za obveznost, zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oz. družinskega de- 
leža. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. aprila 1952. 

Zadr I 93/65 3956 
• 

283. 
Besedulo: Kmetijska zadruga z o. j-, 

Logarovci. 
Izbrišejo se Dolamič Franc. Marinič 

Janko, Jaušovec Ludvik. Zmazek, Franc, 
Mavric Franc, Stumpf Franc in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora, 
zadružniki : 

Kolar Janez, Kovačič Franc. Rajh An- 
ton, Magdič Frane, Znidarič Alojz, Loga- 
rovci, in âpindler Janez, Gajševci. Kolar 
Janez je predsednik odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 10. marca 1952. 

Zadr IV 35 2456 
• 

284. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga, Jakobski dol. 
Izbrišejo 6e Grašič Anton. Gomze Mi- 

hael, Pojner Franc, Lorber Ferdo, Recek 
Ivan, Križan Jožef in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upraivnega odbora, zadružniki: 

Platoje Kari, Ročica, Dužič Roman, Vu- 
kovje, Šinič Mirteo. Sp. Hlapje, Reisman 
Franc. Zg. Hlaipje, Trojner Lojze in Vajn- 
gerl Lojze. Zg. Jakobski dol. Breg 
Franc je predsednik, Trojner Lojze pa 
podpredsednik odbora. Upravnik zadruge 
je Trojner Franc. 

Zadr  V 30 2454 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Ljutomer. 
IzbriSejo ee Marjanovič Franc, Slavic 

Emilija in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Stajnko Franc, uslužbenec in Vozlič Ma- 
tija, kmet, Ljutomer; Kranjc Janez, za- 
družnik in Stanjko Jože, kmet, Noreinci. 
Stajnko Franc je predsednik, Senear Jan. 
ko pa tajnik odbora. 

Zadr II  17      . 2455 
Okrožno sodišč© v Mariboru 

dne 11  marca 1952. 
• 

285. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Radomcrjo. 
Zadruga je prešla na podlagi sklepa 

občnega zbora z dne 18. II. 1952 v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji so: Ivančič Franc, zadruž- 
nik Radomerje. predeednk, Pu?eni*"k 
Mihael, kmet. Kamesnščak in Pihlar 
Francka, zadružnica, Radomerje, ki pod. 
pisujejo po  dva  skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s pri. 
stavkom: >v liklidacijk. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne 13. marca 1952. 

Zadr IV 34 2593 
¥ 

28G. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru. 

ga, Lenart v Slov. goricah. 

Izbrišejo ee Suman Maks, Arnuš Mar. 
Jana, Klemenšak Ivan in vpiše novi iz- 
voljen   član upravnega  odbora; 

Budja Genovefa, zadružnik. Lenart v 
Slov. gor. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 14. marca 1952. 

Zadr   V 161 2671 
* 

287. 
Besedilo: Kinetijko-vinogradniška ob. 

delovalna zadruga. Sv. Jurij ob Pesnici. 
Izbrišejo ee Lilek Franc, Negode Alojz, 

Gomze Jože, Kožuhar Alojz, Traboš Ci. 
ril in vpišejo novi izvoljeni člani uprav, 
nega odhora, zadružniki: 

Savec Franc, Jedlovnik, Sokolovnik Pe. 
ter, Vršnik, PajtJer Ivan in Jurše Stanko, 
Pesnica, Rozman Anton. Gruševa. 2i>vee 
Mihael je predsednik, Kožuhar Alojz pe 
upravnic  zadruge. 

Okrožno sodišče  v  Mariboru 
dne 21. marca 1952. 

Zadr  V 34 3049 
• 

288. 
Besedilo: Kmetijska obdelovr'ua zadru. 

ga, Krapjc. 
Izbriše 6e Ozmec Marija  in vpiše novi 

izvoljeni čan upravnega odbora: 
Bratina Franc, zadružnik, Gornje Krep. 

Tibaut Franc je predsednik odbora. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. aprila  1952. 
Zadir V 53 3813 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Savci. 

Zadruga je prešla na podlagi eklepe 
oba zbora z dne 16. III. 1952 v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji eo: Mlinaric Izidor in Pon. 
drjj Ivan, Rakovci, Ëtuhec Franc, Sav. 
ci, kmetje, ter Breznik Matej, knjigo, 
vodja. Sv. Tomaž, kj podpisujejo po dva 
skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s pri. 
stavkom  >v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne  1. aprila 1952 

Zadr III 121 Ì427 
• 

28!). 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o- j., 

Sv.  Trojica   v Slov.  gor. 
Izbrišejo se Vogrinc Konrad, Kuhar 

Ernest, Kukovec Janez, Potrč Frano, Roj. 
ko Rudolf, Breznik Stanislav. Pečuh Mar. 
tin in vpišejo novi izvoljeni član, uprav, 
nega odbora: 

Perko Ivan, mizar. Zg. Senaraka, •••. 
cog Vinko, in Dvoršak Felike, kmeta, Sp. 
Porčič, Bauman Jože, kmet, Sv. Trojica, 
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Frae Vinko, kmet, Gočova, Ferirne Franc, 
kolar  mojster, S?. Porčič. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 4. aprila 1952. 

Zadr  III 08 3425 
* 

290. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j-, 

Markove'. 
Izbrišeta se Kostanjevec Martin, Vese. 

li G Anton in vpišeta nova izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Bezjak Janez. Markovci in Lah Janez, 
Nova vas, kmeta. Bezjak Peter je predsed- 
nik, Vršič Martin, podpredsednik • Si- 
monie Alojz, tajnik odbora Pooblaščenec 
za sopodpisovanje je Veber Ivana, knjigo- 
vodja. 

Okrožno sodišče  v   Mariboru 
dne 10  aprila 1952. 

Zadr IV  122 3S20 
Izbrisi 

291. 
Besedilo: Delavsko nameščenca potroš. 

niška zadruga i o. j. v likvidaciji v Slov. 
Konjicah. 

Zaradi  končane  likvidacijo. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 26. aprila  1052. 
Zadr VII 06/9 1271 

•¥• 
292. 

Besedilo:   Mlekarska   zadruga z omejfi. 
ienim  jamstvom  na  Brezovici   pri Ljub. 
Ijani. 

Zaradi končjue likvidne je. 
Zadr II 32'61 3101 

Besedilo: Živinorejska zadruga z omete, 
nim jamstvom na Brezovici pri Ljubljani. 

Zaradi končane likvidan ie. 
Zadr  V 121/3 3100 

Okrožno  sodišče v   Ljubljani 
dne 26   marca 1052 

• 
293. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z o. L 
Ljutomer. 

Zaradi prenehanji po.slo\ania. 
Okrožno sodiščo v Mariboru 

dne  S    februarja  1052 
Zadr  V  22 1349 

Trgovinski register 
Vpisi 

294. 
Besedilo: Gostilna Gnezda. Marija (Voj- 

sko). 
Poslovni predmet: Izvrševanje cosili, 

ničareke obrt'. 
Imetnik: Gnezda Marija, Vojsko št. 3. 

Okrožno  sodišče v  Gorici 
dne 29   marca 1952 

Zt   12'52.4 3341 
Besedilo: Gostilna Gruden Ignacij (Voj- 

*ko. Idrija). 
Obratni predmet: Izvrševanje gostilnji- 

Čarske obrti. 
Imetnik:  Gruden Ignacij, Vojsko 94. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 31. marca 1952 

Zt   10/52-4 3342 
• 

295. 
Besedilo: Trgovina Zorč Franc (Bovec, 

Tolmin). 
Obratni predmet: Trgovina z sadjem in 

Selenjavo. 
Imetnik: Zorč Franc, Bovec 40. 

Zt 5/52-6 3549 

Besedilo: Gostilna »Razpotje« (Sp. 
Idrija). 

Imetnik: Negodi Viktor, Spodnja Idri- 
ja 87. 

Obratni predmet: Izvrševanje gostilni, 
čareke obrti. 

Zt   11/52-4 3546 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 8. aprila 1952. 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi. ki o pogrešanih kaj vedo, se pozi- 
vajo, naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagatcljcu, ali skrbnikom. Pu preteku 
rokov   bodo  sodišča  odločila   o   predlogih 
III R 549/51 1050 

Gunde Anton, ein Jožefa. Vel  Vodenice 
5, p. Kostanjevica, eamsk , je kot borec 
NOV oadeJ j. 1943 raz neke skale nad 
vasjo Jelovica na Gorenjskem in se ubil. 
Predlagatelj je Gunde Jože. skrbnik Br. 
ložmk Bogomir, uslužbenec pri tem sodi- 
šču. Priglaeitveni rok: tri mesece od te 
objave. 

Okrajno sodišče v  Brežicah 
dne 31. januarja 1951. 

IV R 823/52-3 3824 
Medved Alojz, roj. 5. XI. 1906, sin Ja. 

neza in Frančiške rojene Rozman, Zg. 
Ponikva 16. se kot borec NOV 0d novem, 
bra 1944 pogreša. Predlagateljica je žena 
Medved Marija roj. Kalinšek, Šmartno rrj 
Slovenjem Gradcu 76, priglaeitveni rok: 
tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 12. aprila 1952. 

I R 75/52.6 4409 
Zobec Franc, roj- 31. IV. 1869, sin Mi- 

haela in Neže rojene Knaus, delavec, pri 
Mariji Zobec v Dolenji vasi 95, je 17 let 
stair odšel v Ameriko. Med prvo svetovno 
\ojno je p'sal Zobec Mariji, da gre kot 
prostovoljec v'vojeko. Od tedaj ee .pogreša. 
Predlagateljica je Zobec Marija, Dolenja 
vas 95, skrbnik je Brežic Jože, tus usluž. 
benec. Priglaeitveni rok: šeet mesecev 
od te objave. 

Okrajno  sodišče  v   Kočevju 
dne 26. a/prila 1952. 

I R 357/51-6 4283 
Brezova r   Anton,   roj. 9.   V.  1924',  6in 

Antona   in   Marije   rojene   Novak,  želez, 
ničar v Malöm  Lipoglavu, ee kot borec 
NOV od leta   1943  pogreša.  Predlagatelj 
je Brezovar Marija, Veliki vrh 7, ç>. Šmar. 
je-Sap,   skrbnik   Ožbalt   Francka,   usluž- 
benka   OLO  Ljubljana okolica.  Priglasit, 
vem  rok:  dva meseca od te  objave. 

Okrajno sodišče Ljubljana okolica 
dne 20. aprila 1952. 

I R 99/52-3 3958 
Meško Jožef. roj. 27. I. 1907. sin Toma. 

ža in Elizabete rojene Mikložič, viničar in 
Sv. Bolfenku na Kogu, ie januarja 1945 
odšel na poziv okupatorja v Središče Na. 
zadnje ee je oglasil konec marca 1945 iz 
zaporov v Ptuju. Baje je bil ustreljen. 
Predlagateljica je žena Meško Terezija. 
Kog 46, skrbnik Zunič Ignac, uslužbenec 
pri tem sodišču. Priglasitveni rok: dva 
meeeca od te objave. 

Okrajno adisce v Ljutomeru 
dne 17, apriila 1952. 

I R 261/51-13 3698 
Fartek Jožef, roj. 4 IV. 1919, sin Mi- 

haela in Jožefe rojene Gubic poročene 
Solar. Matjaševci. 337, ie v jeseni 1944 
iz sezonskega dela v Kneževu odše] v 
NOV ter ee iz bojev v Baranji na Dravi 
pogreša. Predlagatelj je polbrat Šolar 
Alojz, Matjaševci 37, skrbnik Klement 
Matija, Matjaševci. Priglasitveni rok: tri 
mesece od te objave. 

Okrajno sodiače v Murski Soboti 
dne  5. aprila   1952. 

I R 274/52-11 39,47 
Kuzmič Alojz. roi. 15. IX. 1921, ein Mi. 

haela in Ane rojene Hajdinjak, kmet v 
Vidoncih 138, je kot prisiln- mobilizira, 
nec zbolel, bil v bolnici v Košicab, od ko. 
der je baje pobegnil m se od tedaj po. 
greša Predlagateljica je žena Kuzmič Ka. 
tarina, Čakovec, M Gorkega ulica 12, 
skrbnik Fairič Rudolf, Vidoncj 46. Pri- 
glasitveni rok: štiri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 16. aprila 1952. 

I R 109/Ó2-3 3581 
Kavčič Ivan. roj. 1. IV. 1893, sin Toma. 

žd in Katarino rojeno Cenčič, delavec na 
Uncu 37. ee kot inierniranec v Dachavu 
in pozneje v Hambuig.Neugamu od po- 
letja 1944 pogreša. Predlagateljica je že. 
na Kavčič Pavia. Unec 37. skrbnik Zalar 
Franc, tus. nameščenec. Priglasitveni rok: 
tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Pogojni 
dne 31. marca 1952. 

I R 46/52 4243 
Vernik Feliks, roj. 22. IV. 1917. ein Ma- 

tije m Marije rojene Ploh, Središče 35, ee 
kot mobiliziranec nemške vojske od 14. 
XII. 1944 pogreša iz Aachena. Baje je 
januarja 1945 padel. Predlagateljica je že. 
na Vernig Marija, skrbnik Horvat Stefan, 
Središče 35. PriglasMvenij rok: tri megere 
od te objave. 

Okrajno sodišče r Ptuju 
dne 24. aprila  1952. 

VII  R 43/52-5 4498 
_ Klajdprič Franc, rojen 5. VIII. 1910, sin 

Franca in Terezije roj. Jerenec. Brezovec 
50, je bil kot prisilu, mobiliziranec nem. 
ško vojske 6 VIII. 1944 prešel v NOV 
kot borec in je v boju z Nemci zmrznil- 
Predlagateljica je žena Klajderic Marija, 
Brezovci 50, skrbnik Jercnee Ivan, Brezov- 
ci 51. Priglasitveni rok: tri mesece od to 
objave. 
VII R 51/52 4496 

Šošterič Franc, roj. 24. V. 1025, sin 
Franca io Anice, poročene Zorenč, Videm 
pri Ptuju, se kot prisilni mobiliziranec 
nemške vojske od marca 1945 poereša. 
Predlagateljica je Zorenč Anica, Videm 
pri Ptuju, skrbnik Kogej Jožef, Pluj. Lju- 
tomerska 22. Priglasitveni rok: šest mese. 
cev od  te  objave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 26. aprila 1952 

VII R 48/52 .       4495 
••••• Stefan, roj. 18. XII. 1922. sin 

Franca in Uršule rojene Ooričan, Šikole 
14, se kot mobiliziranec nemške vojske ria 
ruski fronti od novembra 1913 pogreša- 
Baje ie vstopil kot ruski ujetnik v edi- 
ni ce JA in padel kot tankiet v hojih v 

Sremu. Predlagatelj je oče Trčko Fran'-' 
Sikole 14, skrbnik Trčko Franc, SikmV 14. 
Priglasitveni rok: tri mesece od le ob- 
javo. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dno 28. aprila 1952. 
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1 R 135/51—5 3743 
Pavlin Frano, roj. 1910, sin Frane-a in 

Terezije •••••© Pivk, kmečki ein iz Nove 
gore 19 pri Trebnjem, so kot borec NOV 
iz bojev z Nemci pod Gorjanci pogreša. 
Predlagata,) ea le Pavlin Terezija. Novn 
gora 19. 

I R 30/52-5 3744 

Jakoš Jože. roj 22. IV. 1924. sin .lo- 
žeta io Terezije rojene Jurglic, kmečki sin 
iz Dol. Jesenic 11 >?ri Mokronogu, se kot 
borec jiz bojev meseca novembra, 1943 pri 
Miklavževi cerkvi na Gorjancih pogreša 
Predlagatelj ie Jakoš .lože, Uol. .lese. 
nice 11. 

Skrbnik obeh pogrešancev > Grint*i 
Janez. nameščenec pri tem sodišču, liri. 
glasitveni rok: tr. mesece od te objave 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 11. apnV  1952. 

Amortizacije 
Uvede ie postopanje (a amortizacijo 
rrednolnic. katerili imetniki se pozivajo, 
naj » danem roku priglasijo eodiièu g'oje 
rirnvlco. sicer 8e bndn vrednntn ce iMcfcle 

za nevB-•••• 
R 277/52 3747 

Birk Marija, Dob 50, prosi za amorti- 
zacijo svoje izgubljene hranilne knjižice 
bivše Hranilnice in posojilnice v Dobu 
z vlogo 1S10 din. Priglasitveni rok: tri 
mesece od te objave. 

R 227/52 374G 
Kokalj Rozalija, Brdo 30 pri Ihanu, 

prosi za amortizacijo svoje izgubljene hra- 
nilne knjižice bivše Hranikirce in poso, 
jilnice v Domžalah, z vlogo 1273 din. 
Priglasitveni rok: tri mesece od te ob- 
Jave. 

Okrajno sodišče r Kamnku 
dne 10. aprila 1952. 

I R 68/52-2 3362 
Bevko Jože, kmet v Brežicah 35, p. 

Ribnica na Dol., prosi po pooblaščenki 
Bevko Mariji, gospodinji prav tam za 
amortizacijo zgubljene zavarovalne poli- 
«!, št. 103180 na ime Bevko Jože, Bre. 
že 35, 2 zavarovalno vsoto 9510 din: do- 
ba zavarovanja 15 let, do 1 II. 1953. 
Polica je bila izdana od Vzajemne zava- 
rovalnice, oddelek »Karitas«, Priglasitve. 
ni rok; dva meseca od te objave 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 1. aprila 1952. 

I R 289/51—•, 2463 
Kmeti« Mihael, roj. 9. IV. 1923, sin 

Melhiorja in A poloni je rojene Kuša<r, Je. 
zica 4, se kot borec NOV od jeseni 1942 
pogreša. Predlagatelj je Kmetic Melhior. 
Ljubljana, Jezica 4, skrbnik Plevnik Ci. 
"1. Ljubljana, Jezica 47. Priglasitveni 
•••: dva meoecn od te cbjave. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 23. februarja 1952. 

H R 291/52-2 3284 
Gaber Marija, Skofja Loka. Mestni trg 

, ,p.t0.Sl za amortizacijo hranilne knji?1'- ('R bivše »Ljudske hranilnice in posojil. 
n'fe v ftk. Loki«, .št 2544 v val. znesku 
'•311 din, na ime Oabp'r Ivana, Škof- 

Ja Lokn. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne   20.   marca   1952. 

I R 157/52. 4411 
Dr. Salbergeir Adolt, uslužbenec, v Lju. 

tonj^ru, prosi za amortizacijo svojih iz. 
gubljenih hranilnih knjižic, in sicer 
b«vše Hranilnice in posojilnice na Cvenn, 
št. 9 z vlogo 1.410 din, bivše Hranilnice 
in posojilnice na Cvenu. št. 9 z vlogo 
2.534 din in bivše Hranilnice in posojil- 
nice ptri Mali Nedelji, št. 40 z vlogo 
1.199 din. Priglaeitveni rok: dva meseca 
od te objave. 

Okrajno   sodišče   v   Ljutomeru 
dne 20. aprila 1952. 

I   R 306/52 3429 
Kerčmar Teodor, Krnci. zastopan po 

očetu Kerčmarju Aleksu, kmetu, prav tam. 
prosi za amortizacijo hranilnih knjižic 
bivše Prekmurske banke v Murski So- 
boli, m sicer VI a 455 VITI a 197 na 
ime Cmor Vilma, Krnci. v znesku 
1126.38 din in št y a 290 Vili a 150 
na ime Kerčman Vilma, Krnci, v znesku 
1921.40 din. Priglastveni rok: dva mese. 
ca od te objave. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 27.  marca  1952 

I R 30S/52 3099 
Kolmanko Alojz, kmet v Korovcih 42. 

prosi za amortizacijo hranilne knjižice 
bivše Hranilnice. Cankova št. 107/427 na 
ime Gutmati Alojzija, Korovci, z vlogo 
26SS din. Priglasitveni rok: dva meseca 
od te objave. 

Okrajno sodeče v Murski Soboti 
dne 9. aprila 1952. 

I R 301/52-3 3988 
Kiironia Ludvik, Križevci, z vlogo 2591 

št. 22, prosi za amortizacijo hranilne knji. 
žice Prekmurske banke d. d. v Murski 
Soboti št. VI a 179/VIII a 210 na ime 
Kürenja Luđvik, Križevci z vlogo 2591 
dim. Priglasitveni rok: dva meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 16. aprila 1952. 

Oklir dedičem 
naj v danem roku priglasijo sodišču svo- 
je dedne pravice ali imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih bo sicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti de- 
leži pa bodo izročeni državi oziroma jih 
bo za dediče, ki so znani, a neznanega 

bivališča,   hranil   skrbstveni   orgnn 
O 85/52-6 4099 

Godni? Janez, bičar s Police št. 7. 
je umrl 6. T. 1952 brez sooročila posled- 
nje volie. Njegov sin Godnič Alojz se po. 
grpšo. Priglasitveni rok; 6 mesecev od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 8. aprila 1952. 

I 14/49.49 
Razglas 

3822 

Nn podlagi uredbe o likvidaciji raz- 
merij, nastalih z zaplembo tvremožeiiia z 
dne 15. ITI. 1949 (Uradni list FLR.T. št. 
23/49) in navodila o uporabi premoženja 
(Ur. list FLRJ, št. 79'49) se uvede likvi. 
<îac'i>iki postopek o g*>odaj označenem zi. 
"lenjenem premoženju Derganca Fmucn 
iz Vavpče vasi št. 77.: 

1. vlož. št 1874 k. o- Semič: a) pare. 
't. 402. stnvbiščp s hišo St. 77: h) služ- 
nost uživanja mnni-P"a proMorn povT 
vinske kleti pod skednjem. •• stalim 
parceli št. 438, 

2. vi. št. 537 k. o. Semič, pare. št. 
403/3, stavbišče s hišo št. 80, vse z ustrez. 
nimi pritiklinami in premičnim inventar, 
leni. Priglasitveni rok: 00 dnj po tej ob- 
javi. Podrobnejša na\odila so razgi';še.ja 
na sodni deski pri t'"m sodišču. 

Okrajno sodišče v Metliki 
dne 14. aprila 1952. 

Razne objave 
St.  156/1-52 

Razpis 
5019 

Rektorat medicinske visoke sole v Ljub. 
lja«i razpisuje: a) na medicinski JakuL. 
teli: 1 mesto docenta za higieno; b) na 
stomatološki fakulteti: 2 asistentski mesti 
na stomatološki  kliniki. 

Proïnjp, s polrebnimi prilogami, jp tre- 
ba vložiti na rektoratu. Vrazov t<rg 4 T, 
v 10 dneh  po tej obja\i. 

Rektorat Medicinske visoke šole 

Sprememba poštnega okoliša 
Direkcija PTT Ljubljana obvešča pošle, 

da je v zvezi z novim zakonom o raz- 
delitvi Ljudske republike Slovenije na 
okraje, mesta m občine preimenovala na- 
slednjih 49 ipošt in pomožnih  pošt; 

Deslrmk v Desteròik; 
Dolnja Lendava v Lendava; 
Dornberk v Zali hrib; 
Gornja  Lendava  v Grad: 
Guštanj v Ravno na Koroškem; 
Huda Južna v Hndajužna; 
Jurjevski dol v Jurovski dol; 
Marenberg v  Radlje ol>  Dravi; 
Maila  Nedelja v Buckovei; 
Medija.Izalake v Izlake; 
Rajhenhurg v  Brestanica; 
Ratje v Hmje; 
Sv. Ana v Slov. goricah v Zgornja 

Stavnica; 
Sv. Lucija ob Soči v Most na Soči; 
Sv. Marjeta ob Pesnici v Smarjeta ob 

Pesnici; 
Sv. T rojica v Slov. goricah v Gradišče 

v Slov. goricah: 
Sv. Jurij ob Taboru v Tabor; 
Sv. Jurij pri Celju v Šentjur pri Celju; 
Sv. Križ pri  Kostanjevici v Podbočje; 
Sv. Križ pr; Litiji v Gabrovka; 
Sv. Lenart v Slov. goricah v Lenart v 

Slov. goricah; 
S. Lovrenc -na Drav. polju v Lovrenc 

na  Drav. polju; 
Sv. Lovrenc na Pohorju v Lovrenc na 

Pohorju; 
Sv. Miklavž pri Ormožu v Miklavž pri 

Ormožu: 
Sv. Ožbalt ob Dravi v Ožbalt ob Dra- 

vi: 
Sv. Pavel pri Preboldu v Prebold'; 
Sv, Peter pod Sv. gorami v Bistrica ob 

Sotli; 
Sv. Peter v Sav. dottili v Šempeter v 

Sav. dolini: 
Sv. Vid pri Ptuju v Videm pri Ptimi; 
St. Ilj v Slov. goricah v Šentilj v Slov. 

gciricah; 
St. .lanž na Dolenjskem v Šentjanž na 

Dolenjskem; 
St. Jernej v Šentjernej: 
St. Peter na Krasu  v  Pivka; 
St Peter pri Novem mpsfu v Otorec 

ob  Krki; 
St. Peter pri "Gorici v Šempeter pri 

Gorici: 
fit Rupert pri Mo/kTonngn v ftenitmiprt 

pr Mokronogu; 
Sent Vid nad Ljubljano v Šentvid nad 

Ljubljano; 
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št. Vid nad Vipavo v Podnanoe; 
St. Vid pri Stični v Šentvid pri Stični; 
Topolščica v Topolšica; 
Gorica 1 in 2  v Nova dorica 1 in 2; 
Koprivnica pri Rajhenburgu v Kopriv, 

niča pri Brestanici: 
Nova cerkev pr Celju v Strmec; 
Srednja vas v Tuhinju v Tuhinjska 

Srednja vas; 
Stoprce v Stoperce; 
Sv. Florijan  v  Doliču v  Gornji Dolič. 
Sv. Lenart nad Laškim v Vrh nad La. 

Skini ; 
Sv. Rupert nad Laškim v Breze pri Ce- 

lju in 
St. Jurij pri Grosupljem v Podtabor 

pri Grosupljem. 
Dir St. 160O5/P-52 
Ljubljana, dne 7. maja  1952. 

Direkcija PTT Ljubljana 
4852 

VABILO 
na 42. redno skupščino Občekoristne za- 
druge za stavbe in stanovanja v Ljubljani 

ki bo v ponedeljek, 2. junija 1952 ob 
19.30 airi, Gregorčičeva 7a s sporedom po 
1, 3., 5., 7. in 10. točki 28. člena pravil. 
Če ob napovedani url skupščina ne bo 
sklepčna, bo diruga pol ure pozneje, ki 
bo sklepčna ne glede na število navzočih 
aadružniikov. 

Upravni odbor 

Posivi upnikom in dolžnikom 
>ia) » danem roku priglasijo terjatve ozi- 
roma poravnaj- svoje obveznosti do pod- 
fetif '  likvidaciji   «icer  se  lindo  dolffov' 

andnn   izterjali 
4174 

S sklepom občnega zbora z dne 14. IV. 
1952 je potrošniška zadruga, Dol. Topli- 
ce, prešla z istim dnem v likvidacijo. Pri. 
glasitveni  rok:  30 dni po tej objavi 

Likvidacijska  komisija 
št. 451/52 4692 

Na podlagi odločbe OLO Ptuj z dne 
10. IV. 1952, št. 9/52 preide Okrajno avto- 
prevozništvo v Ptuju z dnem 15. IV. 1952 
v likvidacijo. Priglasit ven i rok: 30 dni 
pn tej objavi. 

Likvidacijska   komisija 
&t. 858/52 2104 

Podjetje '»Agentura lokalne proizvod- 
nje ' v Celju je prešlo z odločbo MLO 
Celje v likvidacijo. Priglasitveni rok: en 
mesec po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
St. 1113-105/52 4440 

Splošno trgovsko podjetje Kmetijskih 
zadrug v Kamniku preide na podlagi od. 
loche'St. 300/52-1 dne 23. IV. 1952 1. V. 
1952 v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 
31. V. 1952 

Splošno trgovsko podjetje Kmetijskih 
zadrug, Kamnik 

4715 
Gradbeno podjetje >Krim«, Ljubljana, 

Linhartova ulica, je prešlo 30. IV. 1952 v 
likvidacijo. Priglasitveni   rok:  do  31.  V. 
1952. 

Likvidacijska komisija 
4617 

Kmetijska zadruga Stročja vas, je pre. 
Sla na podlagi sklepa občnega zbora za. 
dmžntkov 31   I. 1952 v likvidacijo. Pri- 
glasitvam rok: 30 dni od te objave. 

Likvidator 

3060 
Z odločbo  MLO Postojna,  št. 8/Pov z 

dne •. •. 1952, je 15. III. 1952 prešla 
v likvidacijo Mestna menza, Postojna. Pri. 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. R-243/52 4583 

Po sklepu upravnega odbora Tovarne 
klobukov, Škofja Loka, eta izvenindu. 
strijski edinici Delavsko uslužbenska re. 
stavracija in Ekonomija prešli v likvi- 
dacijo. Priglasitvpni rok: 30 dni od te 
objave. 

Likvidatorji 
4284 

Krajevna sodarska delavnica na Rake- 
ku je z odločbo KLO Rakek, št. 201/52 z 
dne  25.   III.   1952  prešla   v   likvidacijo. 
Priglasitveni  rok:  30 dni   od  te objave. 

Likvidacijska komisija 
4439 

Skupna   uprava   mestnih   gospodarskih 
podjetij Tržič je prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: en mesec po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicajeio 

Ahlin Jože, Rožnik, p. Turjak, delovno 
knjižico, izdano 1. 1951  v Ljubljani 

'4590 
Ambrož Anton, Muretinei 29, roj. 10. L 

1926, osebno izkaznico, reg. št. 27277, ser. 
št. 0270587, izdano 20. III. 1951  v Ptuju. 

4662 
Ambrož Jože, Riha>rjeva 2. p. Smart- 

no pri Litiji, osebno izkaznico eer. št. 
0162660, reg it. 4354 3965 

Antolin Stefan, roj 27. IX. 1912, Od- 
ranci 103, p Beltinci, osebno izkaznico, 
izdano v Dol. Lendavi, reg. št. 17668, ser. 
št.  G 0241928. 4235 

Aplinc Erna, Ravine, Guštanj,, obmejno 
osebno izkaznico, reg. št. 26509. 4521 

Arambašič Božena, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico št   81225, izdano v Beogradu. 

4510 
Bata); Marija, Ljubljana, Kersnikova 7, 

osebno izkaznico St. 737/50, izdano v Ljub- 
ljani. 4557 

Balažič Ivan, roj. 22. I. 1909, Dol. Bi- 
strica, Lendava, zdaj v Ljubljani, Koro- 
tanska ulica, baraka 4, osebno izkaznico, 
reg. št. 12054, ser. št. G-0234764, izdano 
v Dol. Lendavi, sindikalno in tovarniško 
izkaznico. 4547 

Baranja Marija roj. Sarkezi, 1. I. 1895, 
Pertoča. osebno izkaznico, eer. št. 0104028, 
reg.   št    22316,   izdano   v   M    Soboti. 

9102 

Bizjak Ivica, Ljubljana, Kardeljev^, uli. 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 25521/51, 
ser  St. F-0047831, izdano v Ljubljani. 

4591 
Bizjak Metoda, roj. 25. IV. 1910, Veli. 

ka Loka. Trebnje osebno izkaznico reg. 
št.   7172,  ser    št   0511482,   v   Trebnjem. 

4822 
Bogataj Ivan in Albina, Ljubljana, Ki. 

dričeva 1 (Gajeva), potno dovoljenje za 
Koper—Fieso—Piiran, izdano v  Ljubljani. 

4.-.93 
Bojnec Jurij, roj. 21. IV. 1933, Strehov. 

ci 40 Lendava, osebno izkaznico za ohmei- 
ni pas, ser. št. G-0224702, reg. št. 1992, 
izdano v Dol. Lendavi- 3997 

Bombaë Marija, Rakek 165. osebno iz- 
kaznico, reg. št. 20330, eer. št. 630640, 
izdano v Postojni. 3862 

Božcc Olga, Ljubljana, osebno izkaznico, 
reg. št. 75394/51, ser. št. F-0097704, izdano 
v Ljubljani. 4555 

Božić Cene, Kranj, Titov trg 21, obrt- 
no dovoljenje št. 216/52, izdano 17. IV. 
1952 pri MLO Kranj. 4626 

Božič Vinccnc, Kranj, Titov trg 21, 
osebno izkaznico, reg. št. 4895, eer. št. 
018105, izdano v Kranju. 4548 

Bratuž Jelka, Ljubljana, Tabor 12, 
osebno   izkaznico  izdano  v  Tolminu. 

4514 
Bučar Fcl'ks, Klepce pri Slov. Bistrici, 

šofersko izkaznico II. kategorije za mo- 
toma kolesa s tremi taloui št 1250, iz- 
dano v Mariboru 1. 1946. 4678 

Bufck Stefan, delavec, Gradiš IMM Gu. 
stanj, osebno izkaznico, reg. st. 9878, ser, 
št.  0274588. 4627 

Burger "Ivan, Samskj dom, Velenje, 
osebno izkaznico, reg. št 10135, izdano 
v Šoštanju. 4061 

Bušič Ilcrniina, Ljubljana, osebno iz. 
kaznico, reg. št, 93647/51, ser. št. 
F-0115957, izdano  v  Ljubljani. 4718 

Ciulia Cilka, Ljubljana okolica, delovno 
knjižico, izdano leta 1947 v Ljubljani 

4642 
Cmager Janez rojen 14. XII. 1916 v 

Ljutomeru, sedaj v Ljubljani, Masarykova 
kasarna, vojaško knjižico, izdano na Vo- 
jaškem  odseku  v   Ljubljani. 4552 

Cvetko Cecilija, Dolio 28. p. Dester- 
nik pri Ptuju, osebno izkaznico, ser št. 
0252720, reg. št. 10415. izdano 19. III. 
1951  v Ptuju. 4033 

Cagar Janez, poljedelec, roj. 9. IV. 
1911, Petišovci 127, osebno izkaznico in 
propustni«) za vstrto na naftno polje v 
Petišovcih. 4291 

Ceh Marija, Maribor, Beograjska 50, 
osebno izkaznico, reg. št. 39628, eer. št. 
0031374,   izdano  v  Mariboru  ]   1951. 

4674 
Črešnik Mihael Dravče 8, p. Vuzenica, 

roj. 7. IX. 1900, osebno izkaznico št. 
21053. 4813 

Demšar Stane, Ljubljana, dijaško knji- 
žico II. letnika železniške industrijske 
šolo  v Ljubljani 4512 

Dolar Črtomir, Ljubljana, Gorupova 3, 
diplomsko spričevalo Tehniške srednje 
šole, lesne Industrije, iedano 17. junija 
1930, in maturi tetno spričevalo za šol- 
sko leto 1929/30, izdano 28. V. 1930 v 
Sarajevu. 4716 

Dolinar Bronka, Ljubljana, Rožna doli. 
na, Cesta X, osebno izkaznico št. 17631/51, 
sindikalno izkaznico in uslužbensko knji. 
žico, izdano od' MLO Ljubljana. 4823 

Dragičevič Dobrila, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 78023/51, ser. št. 
F-0100333, izdano v Ljubljani. 4767 

Drevenšck Franc, Zg. Radvanje 29 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 27564, 
ser. št. 0034266, izdano v Mariboru 1- 
1951. 4669 

I) u coni k Stanko, Selnica ob Dravi, oseb- 
no izkaznico, rpg. št. 17149, ser št. 
0573104,  izdano   v   Mariboru   !.   1951 

4683 
Frčeč Viktorija, Apače 94, p. Sv Lov- 

renc na Drav polju, osebno i7kaznico. ree. 
št. 40368, ser. št. 0284605, izdano 27. L 
19Ô1. 3753 
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Faris Mira, Toplice 154, Zagorje, osebno 
izkaznico št. 16272. 4543 

Ferdin Marjan, Zagorje, ^Betont, roj 
15. VII. 1929, zidar, delovno knjižico. 

4063 
Fine Edvard, &kof)jica, osebno izkazni- 

co, ser. št. 0159002, reg. št. 32992, sindi, 
kalno izkaznico in mesečno delovno želez- 
niško izkaznico 4873 

Franko Karel, M. Sobota, Moravska uli- 
ca 1, osebno izkaznico, reg. št 50547, eer. 
št. 011225. '       ' 4820 

Garnbrot Anica, Šmartno pri Slovenjem 
Gradcu, osebno izkaznico,  reg. št. 26101. 

4508 
Golo Ignac, Kamenica 2, p. Krmelj, vo. 

jaško knjižico. 4420 
Gradič Frančiška, Maribor, Tezno, Mur. 

nova 6, osebno izkaznico, reg. št 19448, 
ser. št. 0016794, izdamo v Mariboru 1. 1951 

4673 
Grah Emcrik, Tržič, osebno izkaznico, 

ser. št. 0140013, reg. št. 5203, izdano pri 
OLO Kranj okolica. 4088 

Grebene Cirila, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 48822/51, ser. št. F— 
007132, izdano v Ljubljani. 4509 

Greglio Vojimira, Do] 18 pri Borovnici, 
osebno izkaznico, ser. št. F—0136055, reg 
št. 16313. izdano pri OLO Ljubljana oko! 
lica. 4850 

Ilavzar Barbara, Veoeslavcj 52, p. Roga. 
ševci, osebno izkaznico, reg. št. 22839, ser 
št.  G—0104549. izdano  v  Murski  Soboti! 

4629 
UCrguJa Franc, Cvetkovci 27, p. Podgor- 

ci pri Ptuju, osebno izkaznico, reg števil, 
ka 23128, rer. št. 260438. ribolovno izkaz, 
inco št. 249 z dne 4. VI. 1952, knjižico za 
kolo, št. 3081, št. kolesa 3928460. ' 4418 
v Hladnik Samuel, roj. 8. XII. 1931 Ko- 
<-ovje, Trdnjava 151, osebno .zkaznicol reg. 
st. 13895, ser. št. 0560205. izdano v Ko. 
cevju. 39&5 

Hočevar Anton, Vel. Lese, Grosuplje, 
osebno izkaznico, reg. št. 11125. ser. Št. 
P—0011435, izdano v Grosupljem.     4549 

Uomar Franc, Kleče 23, Ljubljana, 
osebno izkaznico št. 93838. izdano v 
Ljubljani. 4846 

Hren Julijana, Ljubljana, Florijanska 
J3, osebno izkaznico, izdano 1 1951 nr 
Reki. 476S 

, Ibrahlmovič Anica, Ljubljana, osebno 
(^•ico, reg. št. 71374/51, e©r. št. F— 
<••684, izdamo v Ljubljani. 4782 

Ivanîic ing. Kandare Anïi, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 96367/51, izdano 
v Ljubljani. 4551 

Jamnik Pavel, Ljubljana, Poljanska 59, 
osebno izkaznico, reg. št. 13599, ser. št. 
0517909, izdano v Trebnjem. 4719 

Jarc Janez, Vel. Lipovec 11, p. Dvor pri 
Žužemberku, osebno izkaznico, eer. šte- 
vilka  0312120. 4853 

Jordan Franc, roj. 27. II. 1890, Malence 
8, Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, 
ser. št. 0402879, reg. št 24569, izdano v 
Krškem. 4618 

Jordan Ivan, Maribor, Krekova 14, oseb. 
ni• '5kaznict>. reg. št. 6101. ser. Številka 
001u9l2, izdano v Mairiboni 1. 1951, in 
orozm list, Izdan v Mariboru 4687 

Junkar Franc, Raka 40 pri Krškem, vo. 
laško knjižico. 4635 

Jurdana Serdjonka, kapetan, Ljubljana. 
r/••• \p •112. breznlmn,, oblasno knji. 
woo st. B.58381, veljavno za leto lßftKl'l. 

4715 

Jurjaseviï Albina, Središče 105, osebno 
izkaznico, reg. št. 18265,, ser. številka 
0281275. 4424 

Kač Franc, Ljubljana, knjižico o pred- 
vojaški vzgoji, izdano 1. 1949 v Ljubljani. 

4516 
Kajba Jožefa, Maribor, Zolgerjeva 6, 

osebno izkaznico, reg. št. 33017, ser. št. 
0028947, izdano v Mariboru 18. I. 1951. 

4668 
Kitak Jože, Maribor, Taborska 6a, oseb. 

no izkaznico, reg. št. 51019, ser. številka 
0051539, izdano v Mariboru 1. 1952.     4676 

Klemcnčič Dragotnira Maribor, Mladin, 
ska 20, osebno izkaznico, reg. št. 2516, 
sor. št. 0014828, izdano v Mariboru leta 
1951. 4666 

Klopčič Stane, Postojna, osebno izkaz- 
nico, ser. št. F—0626595, reg. št. 16280, 
izdano v Postojni. 4638 

Kodrič Franc, Bukovci 132, p. Ptuj, roj. 
1. VII. 1924, osebno izkaznico reg. št. 
8037, ser. št. 0250350, izdano v Ptuju 

4624 
Koklič Jožef, Pekarna MLO Novo mesto, 

osebno izkaznico, ser. št. 0495998.     4854 
Kolar Marija, Trbovlje, Retje 101, roj. 

21. II. 1609, osebno izkaznico, eer. št. F— 
0716863, reg. št. 3553, izdano v Trbovljah, 
in' železniško izkaznico št. 210643.     4423 

Koman Hcrmina, Ljubljana, Trata 19, 
osebno izkaznico, eer. št. 0067910 reg. 
št. 45600/51, izdano v Ljubljani. 4515 

Konča Slavka, Ljubljana, osebno izkaz, 
nico, reg. št 34143/52, ser. številka F— 
0056543, izdano v Ljubljani. 4876 

Konrad Andrej, dijak, Ljubljana, oseb. 
no izkaznico, eer. št. F—0117136, reg. št 
94826/51, izdano v Ljubljani. 4783 

Konje Klara roj. Sabotin, Kobilje 26/a, 
roj. 8. III. 1910, osebno izkaznico reg. 
št. 257, eer. št. G—222967, izdano v Dol- 
nji Lendavi. 4871 

Koren Rudi, Kočevje, uslužbensko iz. 
kaznico št. 53751, izdano 10 X. 1949 od 
ULM za Slovenijo. 4639 

Kosem Fridolin, Ljubljana, osebno iz. 
kaznico, reg. št. 79387, ser št. F-0101697, 
izdano v Ljubljani. 4594 

Krapša Ivan, Zg. Duplek 65 pri Ma. 
ribom, osebno izkaznico, reg. št. 6019, eer. 
št. 0577429, izdano v Mariboru ]. 1951 in 
prometno knjižico za kolo znamke »Bund- 
heert. 4686 

Kraševac Marjan, Ljubljana, Rožna do- 
lina 23, delovno knjižico, izdano 1. 1951 v 
Ljubljani. 4640 

Kreševič Josip, Ljubljana, Ljubljanska 
60. osebno izkaznico št. 95724/51 in ein. 
dilatino knjižico št. 281067 izdano v 
Ljubljani. 4641 

Kroteč Draga, Ljubljana, osebno izkaz, 
nico, reg. št. 20573/51. ser. št. F-0042883, 
izdano v Ljubljani. 4553 

Kruđej Alojz, Zg. Bietrica 7, Slov. Bi. 
etrica osebno izkaznico, ser. št. 0767786, 
reß. k. 31936. 4062 

Kumšo Janez, Bresta 3, osebno izkaz- 
nico, ser. St. F—0134387, rep. št. 14589, 
izdano od OLO Ljubljana okolica.       4517 

KutoS Zolian, Križevci v Prekmwju 62, 
osebno izkaznico št. 0123881. izdano v 
Murski Soboti. 4287 

Loban Anton. Sp. Lokovec 22, Gorica, 
roj. 11. VI 1910. osebno izkaznico, rpg. št. 
9066, eer. št. 318607. izdano februarja 
1951 v Gorici, izkaznico OF. dve odliko, 
vanji za zasluge iz NOV. 3632 

Lem u t Jože, Kresniske poljane 5, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9137, ser. Številka 
F—0167441, izdano pri OLO Ljubljana 
okolica. 4637 

Likar Jože, Sv. Urh 61, Trbovlje I, roj. 
30. III. 1932, osebno izkaznico, ser št. 
F—0720894, reg. št. 7584, izdano v Tr. 
bovljah. 4416 

Lipičnik Vekoslav, RogaSka Slatina, 
osebno izkaznico, reg. št. 8244, ser. št. 
0780004, izdano  v Poljčanali. 4441 

Lojevec AntoD, Ljubljana, Polje, osebno 
izkaznico, reg. št. 7901/50, reg. številka 
0030211, izdano v Ljubljani. 4785 

Lopič Irma, Vaneča 16, p. Puconci, de- 
lovno knjižico. 2955 

Majcen Ignac, Maribor, Tezno, Zagreb, 
šiva 33, osebno izkaznico, reg. št. 42110, 
ser. št. 0044311, izdano v Mariboru 1951. 

4005 
Marenlif Vera, Ljubljana, Porivoz 4, 

osebno izkaznico, ser. št. F-0117710, reg. 
št. 95400, izdano v Ljubljani. 4780 

Mar'ja Nikolajeva, Ljubijana, Gradišče 
11, osebno izkaznico, izdano 1. 1951 v 
Opatiji. 4691 

Markcjj Vinko, Skovine 3, p. Železniki, 
osebno izkaznico reg. št. 35113, ser. št. 
0125923 1er orožni list št. 301. 4240 

Markič Ljudmila, Ljubljana, Languso- 
va 7, osebno izkaznico, reg. št. 38110/51, 
eer. št. 0060426, izdano v Ljubljani. 

4827 
Majtašič Janez, Sromlje 27, roj. 25. IV. 

1902, osebno izkaznico, reg. št. 9954, eer. 
st. 0375264, izdano v Krškem 4604 

Matošič Drago, Maribor, Tezno, TAM. 
eamski blok, osebno izkaznieo, reg. št. 
49347, eer št. 0049869, izdano v Maribo. 
ru 1. 1951. 4077 

Mestna pekarija Bled, prometno knji« 
žico St. 4612 tovornega avtomobila znam- 
ke »Ford«. 4291a 

Mrvar Marjan, Trbovlje. Loke 600, 
osebno izkaznico, reg. št. 6617, eer. št. 
0721927, izdano v Trbovljah. 4038 

Mudrovfrc Josip, Ljubljana, Trdinova 
17, osebno izkaznico, reg. št. 88625/51, 
ser. št. F—0110935, izdano v Ljubljani. 

4826 
Mulec Alojzij, Dragočeva, Smarjeta ob 

Pesnici, osebno izkaznico, reg. št. 10722, 
ser. št. 0583706, izdano v Mairiboru leta 
1951. 4667 

Müller Hedvika, Ljubljana, osebno Iz. 
kaznico, reg. št. 80449/51, eer. številka 
F—0102759, izdano v Ljubljani. 4511 

Müller Jože, Ljubljana, Tesarska 55, 
osebno izkaznico, reg. št. 93469/51, ser. št. 
F—0115779, izdano v Ljubljani, n \oja- 
ško knjižico. 4690 

Negovetič Amalija, Brežice, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0367872. reg. št. 562, iz. 
dano v Brežicah. 4849 

Novak Adolf, Maribor, Vojašniška 12, 
sindikalno izkaznico. 4760 

>0dpadt centrala v Ljubljani, Paraiova 
33, evid. tablico osebnega avtomobila 
>Mercedes Benz«, št. S—1737. 4915 

Ogreševič Musfafa Ale, Ljubljana, 
osebno izkaznico št. 97095/51, izdano v 
Ljubljani. 4554 

Ogrin Marija, Orehek 60, p. Kranj, 
osebno izkaznico, ser. št 0221424, reg. št. 
19714, izdano 15. III. 1951. 4710 
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Okom Frane, roj. 4. X. 1903, Male Do- 
le, Trebnje, vojaško knjižico, izdano od 
vojaškega   odseka v Trebnjem. 

4713 
Okrajna   opekarna,   Kobarid,  prometu« 

knjižico št. 12550 poltovornega avtomobila 
znamke »Fiat«, št. 508. 4288 

Omahen Majda, Črnuče, kolodvor, oseb. 
no izkaznico, ser. št. F—0170060', ieg. št. 
11762, izdano pri OLÜ Ljubljana okolica. 

4519 
Ozmec Martin, Zg. Breg äl, Ptuj, oseb- 

no izkaznico, ser. št.  F—0247231, reg.  št. 
7918, izdano 25. t. 1951. 4415 

Pajk Franc, Tlake IG, osebno izkaznico, 
reg. št. 313, ser. št. 0000023, lovsko iz- 
kaznico zveze lovcev Uroeii.pl je št. 02020 
• eidikalno knjižico št   900390. 4518 

Pavlov Marjeta, Maribor, Pobrežje, 
Nova ulica 0, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 14015. ser. št. 0005224. izdano 7. 
XII. v Mariboru. 4084 

Pavš'č Marija, Maribor, Tezno, Kidriče- 
va 4, osebno izkaznico, reg. št. 40133, 
ser. št. O04S380, izdano 17. IV. 1951 v 
Mariboru. 4085 

Pečnik Ivan, roj 24. IX. 1932, Mali 
Kum 1. osebno izkaznico, ser. št. F — 
07449981, reg. št. 30071, izdano v 'i rbov- 
Jjah. 4503 

Pervanja Bernarda, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 72703/51, ser. številka 
F—0095073, izdano v Ljubljani. 4781 

Petek Ivana, Sv. Miklavž pri Hočah. 
MairibOr. osebno izkaznico, reg. št. 6238, 
eer. št. 0577548, izdano pri OLO Maribor 
okolica 1. 1951. 4682 

Petelin Andrej, Ljubljana, spričevalo 
III.a razreda II. državne meščanske šole 
Za šolsko leto 1933/30, izdano v Ljublja- 
ni. 4513 

Pevec Antonija, snažilka, Šmarje pri Jel- 
äah, osebno teka ico, reg. št. 3317, ser. 
št. 0790007, izdano v Šmarju pri Jelšah. 

4179 
P'rc Jernej,  Ljubljana,  Vodmateki  trg, 

osebno izkaznico, reg. št. 70186/31, ser. št. 
F—0092496. izdano v Ljubljani. 4596 

Pogačnik Vinko, Kranj, delovno knjiži- 
co št. 1492148, izdano v Borovu.       4848 

Poloväefc Sonja,  Ljubljana,  osebno  iz- 
kaznico,    reg.  št.  F—0030308,    izdano  v 
Ljubljani. 4689 

Prašnikar Valentina, Ljubljana, Gradi- 
šče, osebno izkaznico, reg. št. 46360/51, 
ser. št   F—0008670   izdano v Ljubljani. 

4825 
Pugelj Franc, roj. 7. VIII. 1932, zdaj v 

Konjišču 7, p. Apače, matični list. potr- 
dilo o državljanstvu, mladinsko izkaznico, 
izkaznico OF in izkaznico strelske druži, 
ne. 4442 

Puhar Marija, Polica 8, Naklo, roj. 24 
VI4. 1909, osebno izkaznico, 4237 

Pnrkart Franc, Ljubljana, Dolenjska c. 
S3, člansko sindikalno i-zkaznico, izdano 
od EC2, Ljubljana. 4592 

Rajhert Ailelbcrt, Ljubljana, Opekar-ka 
cesta, osebno izkaznico, reg. št. 77123/51, 
eer  št   F—0099433, izdano v Ljubljani. 

4784 
Rakovec Amalija,   Ljubljana,   Gradišče 

1,   osebno izkaznico št. 96359,    izdano v 
Ljubljani. 4847 

Katko Frančiška, roj. 7. III. 1902, ša- 
lovci 170, osebno izkaznic reg. št. 36347. 
ser   št. 0118057, izdano v M. Soboti. 

4178 

Rccck Ida, roj. 3. V. 1934, . reka So- 
bota, Slomškova 11, osebno izkaznico, reg. 
št.  30333, ser. št.  G-0112043. 4819 

Rečnik Janko, Sp. Hoče 131 pri Maribo- 
ru, tri talone I. vozniški knjižici št. 2243 
II. razreda, izdani 30. IX. 1947 v Mari- 
boru. 4681 

Kepic Matija, Ljutomer, roj 1903, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 3017, wr. št. 055137. 

4102 

Rohić Frane, Maribor, Mlinska 7, oseb- 
no izkaznico, reg. àt. 298, izdano v Mari- 
boru    1. 1930. 4071 

Roje Peter, Zg. Jarše 16, p. Radomlje, 
osebno izkaznico, reu. št. 25592, izdano v 
Kamniku. 4821 

Rožej Mirko, SI razišče, p. Prevalje, 
osebno izkaznico, ser. št. 027 !738. reg. št, 
9028, izdano v Slovenjem Gradcu.     4104 

Rožič Herman, Kočevje, šofetsk'i kuji. 
žico III. razreda s tremi tubini, št. 4781, 
izdano v Ljubljani. 4769 

Saga j Marija, Maribor, St. lljska 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 29896, ser. št. 
0028055,   izdamo  v   Mariboru   1.   1951. 

4670 
Samec Marija, Jagnjenica 44, p. Radeče, 

osebno izkaznico, ser. št. F—0749236, reg. 
št. 35926, izdano v Trbovljah. 4693 

Selevšek Karel, Kočevje, A\tomelianič- 
nd delavnica Plešnar. vojaško in delovno 
knjižico ter osebno izkaznico. 4004 

S«'vcr Štefka, Dravograd 4, osebno iz- 
kaznico št. 15130. ' 4419 

Simčič Rajmond, Kožana 117, Gorica, 
osebno izkaznico, «er. št. 301769, reg. št. 
4316. 4222 

Sodeč .Miha, Mrzlava vas 9, p. Krška 
vas, delovno knjižico .izdano 1 1919 nd 
OLO Krško. 4786 

Sodu.k Poler, Repu je, n. Vodice, osebno 
izkaznico, reg. št. 2719, eer. št. 0449029, 
izdano   pn   OLO   Ljubljana   okolica 

' 4550 
Svetck Majda roj. Ban, Ljubljana, oseb- 

no izkaznico, reg. št. #285650, ser. št. F— 
0030595, izdano v Ljubljani. 4765 

Safarič Julka, Maribor, Studenci, Obrez, 
na 40, osebno izkaznico, reg. ši. 37382, 
ser. št. 0037094, izdano v Mariboru 1. 1951. 

4675 

Sfuka Ivan, Ljubljana, Vidovdanska 9, 
inozemsko osebno izkaznico, reg. števil, 
ka 956/51 _ Ko 11506, izdano v Ljub- 
ljani, 4717 

Sepetavec Elizabeta, roj. 6.1. 1925, zdaj 
v Kranju, Planina, blok •, delovno 
knjižico št. 55443-445, izdano v Kranju. 

4660 

äkerbot Terezija, Brezje pri Mariboru, 
Petrovičeva 19, osebno izkaznico, reg. št. 
180; ser. št. 0005397, izdano v Brezju leta 
1951. 4fi71> 

Škorjauc Jožefa. Ljubljana, osebno '?. 
kaznico, ser. št. 0084341, reg. št. 62131, 
izdano v Ljubljani. -* >9-r> 

fikvarc Keziku, Gorenje 7, Stara -erkev 
pri Kočevju, osebno izkaznico, re*, št. 
13537, eer.'  št.  0559847. 4103 

Slander prof. ing. Joža. Ljubljana. Har- 
quetova 4, oäebno izkaznico, eer. 4. <! — 
0048710, reg. št. 43068, izdano v Beosrra. 

I du, rajon lil. •4""') 

Smid Ljudmila, osebno izkaznico, reg. 
št. 4458, ser. št F—0228768. izdano v 
Ljutomeru 9.  XII.  1950. 4175 

Šonaja Marija, Veržej pri Ljutomeru, 
osebno izkaznico, reg. št. 11C70, b r. št. 
F—0845180, izdano v Ljutomeru 1. III. 
1951. 4714 

Speletič Valentina, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 36435. ser. številka F— 
0058745,  izdano  v Ljubljani. 4824 

Spindler Antonija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 55177/51, ser številka 
F—0077487, izdano  v  Ljubljd.nl. 4556 

Slangelj Jože, Rajnuščo 6, Novo meMo, 
delovno knjižico, izdano leta 1947 v Kra. 
nju. 4589 

Steli Anica, äl Jurij, Grosuplje, ooeluio 
izkaznico, reg. št. 135, ser. št 03(18421. iz- 
dano v Novem mestu. 4520 

Steiner Radivoj, Ljubljane, Tavčarjeva 
15, osebno izkaznico, reg. št. 70266/51, 
ser. št.  F—0092570, izdano v Ljubljani. 

4875 
šuler Rajko, Bojstio 46, p. Globoko, 

evid. tablico motornega kolesa iVudi" št. 
S—02545, izdano v Krškem. 4895 

Težak Marija, Hrastovec 116. p. Zavrč, 
osebno izkaznico, „er št. 2713373, ieg. št. 
28063. 4292 

Titovi zavodi Litostroj, Ljubljana, ori- 
ginal dovoljenja za uvoz U-šl. 5734 z dne 
26. VII. 1951, ki ga je izdalo Ministrstvo 
za zunanjo trgovino FLRJ, Ekonomsko, 
trgovinski sektor v Beogradu in ni pri- 
spelo do naelovljenca. 5043 

Taferner Gretica, Maribor, Tezno, Bol- 
garska 6, delovno knjižico, izdano v Ma- 
riboru 1. 1950. 4680 

Tkalčič Vinko. Koprivnik 15, p. Kočev. 
je, vojaško knjižico. 4828 

Tot Franc, ro|. 25. VI. 1023, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 10630, ser. številka G — 
0233340. 4103 

Trolia Rezka, Ljubljana, Miklošičeva 7, 
delovno knjižico, izdano 1. 1948 v Preži, 
du. okraj Delnice. 4874 

lì prava krajevnih podjetij, Dolnji Lo- 
gatec, evid. tablico poltovornega avtoino. 
bila znamke >Fial", št. S.1296. 4851 

Vidmar Zofija, Sp. Idrija 62, osebno 
izkaznico, reg. št. 3442, ser. številka F— 
0533952. 4181 

Viličar Vladimir, Pragrsko 95, osebno 
izkaznico, reg. št. 51221/51. ser. št. F— 
0073531, izdano v Ljubljani." 4636 

Zaje Rozalija, Veliki Obrez 12, p. Do- 
bova, osebno izkaznico, ser. Št. 0369097, 
reg. št. 3787, izdano v Krškem. 4814 

Zorman Ivan, Ljubljana, Kadilnikovn 
5, osebno izkaznico reg. št. 7988/50, ser. 
št. 0030298, izdano v Ljubljani. 4708 

Zrim Alojz. Jesenice, Prešernova, ta. 
borišče Hiradisa*, osebno izkaznico, reg. 
št. 24249. ser. št. O—0105959, izdano v 
M. Soboti in rekrulno potrdilo, Izdano od 
vojaškega odseka v  M. Soboti. 4180 

Zbičajnik Milica, Dobrova, p. Zreče, 
delovno knjižico, izdano v Poljfanah. 

4587 
Zupančič Marija, Peep 14, p. Grosup- 

lje, osebno izkaznico, reg. št. 4432. ser. 
št. 0004742, izdano pri OLO Ljubljana 
okolica. 4872 

Žagar Zofija omožena Frug, Manbtn. 
Tezno, Ptujska 03. osebno izkaznico, reg. 
št 1839, ser št 00242, izdano v Ceü'.i 
l. 1951. 4672 

Izdaja »Uradni liât LRSt. Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik, tiska  tiskarna »Toneta Tomšičac v Ljubljani. 
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•5. \ 
Besedilo: Mestno gradbeno podjetje 

»Gradnje«   (Maribor, Rotoviki trg  9) 
Izbriše ee Lovrlč Katica' in vpise: 
Dovcčar Alojz, računovodja, ki podpi- 

euje poleg  direktorja  listine  denarnega, 
materialnega, obračunekesa in kreditnega 
pomena. 

MLO Maribor, povcrjeništvo za finance 
dne 7. aprila 1952. 

Žt. Pov 56/84/52 4462 
• 

1116. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Kavarna 

>Contrak (Maribor, Gosposka 21). 
Izbrise se Horvat Marija • vpile: 
Kovačig Anton, računovodja, ki podpi- 

suje poleg upravnika listine denarnega, 
materialnega, obračunskega in kreditnega 
pomena. 
MLO Maribor, poverjoništvo za linanco 

dne 9. aprila 1952. 
St. Pov 56'86752 4464 

• 
•7. 

Besedilo: Trgovsko podjetje s prehran, 
benim blagom >Brazda« (Maribor, Gospo- 
eka 20). 

Izbrise ec Golob Janko, ravnatelj, in 
vpiše: 

Gašpairič Kolomaa, ravnatelj, ki podpL 
fiuje vse listine denarnega, materialnega, 
obračunskega  in kreditnega pomena. 

St. Pov 56/8852 4456 
Besedilo: Subie Janko, državni obrtni 

mojster, reklamni atelje, za napisno sli- 
karstvo (Maribor, Prešernova 19). 

Izbriše ee  obratovalnica:  Gregorčičeva 
6 in vpiše obratovalnica: Prešernova 19. 

Št. Pov 56/89—52 4454 

MLO Maribor, poverjoništvo za finance 
dno 14, aprila 1952. 

* 
1U8. 

Beeedilo: Trgovsko podjetje « <ckst>lom 
in galanterijo »Dom« (Maribor, Gosposka 
št. 18). * 

'Vpile se poslovalnica Rogaška Slatina, 
podružnica, trgovina e tekstilnim in ga- 
lanterijskim blagom, kratkim pletenim 
biagom na drobno. 
MLO Maribor, poverjoništvo za finance 

dne 18. aprila 1952. 
St. Pov 56/94-52 4469 

• ms. 
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje 

»Avtobusni   promet«   (Maribor). 
Izbrišeta ee Vizovišck Milanin Turk 

Lojze in vpišeta: 
Msirkelj Franjo, direktor, ki podpisuje 

fAmostojno po pooblcstilih in pravilih 
podjetja; Vizovišek Milan, ßekretar, ki 
podpisujo v odsotnosti -direktorja, v istem 
obsegu. 

Št. Pov 56/102/52 4475 
Beeedilo: Gostinsko podjetje »Tnrist 

Hotel« (Maribor. Ulica talcev 1). 
. Vpiâe se obrat: Gostilna  »Turist, Ma- 

ribor, Partizanska 18. 
št. Pov 56/Ì0O'52 4474 

Besedilo; Mestni pogrebni zavod (Mari- 
bor). •, • . 

Izbriše ec Madžarac Slavko i« vpiše: 
Cerček Franjo, ravnatelj. Iri podpisuje 

samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
m prani podjetja. 

St. Pov 56/49/52 4472 

Beeedilo: Mestni vodovod (Maribor). 
Izbriše ee Poetružnik Avgust in vpiše 
Moravec Jože. glavni   računovodja,  ki 

podpisuje poleg ravnatelja listine denar- 
nega, materialnega, obračunskeca in kre- 
ditnega pomena. 

St. Pov 56/101/52 4476 
Bescditto: Trgovsko podjetje >Tanin< 

(Maribor. Slomškov trg 18). 
Poslovni predmet odslej: Trgovina z 

barvami, laki, kemikalijami in potrebšči- 
nami, pariumerijsikih in kozmetičnim ma. 
terialom, vrvarskimi izdelki, usnjem in us- 
njarskimi potrebščinami, sedlarskimi »n 
jermeoarskim blagom na drobno. 

Izbriše ee: Prodajalna in skladišče, Ma. 
ribor, Vetrinjska 24, in vpišeta obrata: 
Prodajalna št. 1 in 2, Maribor. Vetrinj- 
ska 26. 

.   Št. Pov 5697/52 4473 
MLO Maribor, poverjenistvo za finance 

dne 26. aprila 1952. 
* 

1120. 
Besedilo:  Krajevna pekarna, Pesnica. 
Vpiše se 
Jurgec Franc, knjigovodja, ki podpisuje 

po zakonitih poblastilih, in Suhadolčan 
Vida, nameščenka. ki podpisuje v odsof- 
noeti knjigovodje. 
OLO Maribor okolica, poverj. za linanco 

dne 16. maja 1951. 
Št. Ü36/1—IV 1-1951 6705 

* 
1121. 

Besedilo:    Krajevna šivalnica, Präger-, 
«ko. 

Vpiše PO 
ČeriS Ivanka, knjigovodja, ki podpisuje 

po zakonitih    pooblastilih,    v .odsotnosti 
glavneg,a knjigovodje. 
OLO Maribor okolica, poverj. xa finance 

dno 25. maja 1951. 
Št. 1127/1—IV/1-1951        6717 

•     '       - 
1122. 

Besedilo: Krajevna kolarska delavnic*, 
Ceršak. 

St. 638/1—IV/1—1951 6703 
Besedilo: Krajevna mizarska delavnic*, 

Cirknica. 
St, C37/1-IV/1-1951 6704 

Pri obeh podjetjih ee izbriše Časrran 
Janko in vpiše: 

Jurgec Franc računovodja, ki podpisuje 
po zakonitih pooblastilih, v njegovi od. 
sotaosti pa Suhadolčan Vida, z istimi 
pooblastili. 

OLO Maribor okolica, poverj. za finance 
dne 16. junija 1951. 

• 
1123. 

Besedilo: Krajevna pekarna. Pragereko. 
Vpiše sečerič Ivanka, knjigovodja, ki 

podpisuje po zakonitih pooblastilih, 
OLO Maribor okolica, poverj. za finance 

dne 20. junija 1951. 
St 1129/1-•1—1951        6715 

• 
1124. 

Besedilo:  Centralna  lekarna v Mnrski 
Soboti. 

Podjetje se preimenuje v uetenovo. 
Besedilo odslej:   Državna gospodarska 

ustanova   »Centralna   lekarna« v Murski 
Soboti. 

IzbrLšeia  se lekarni v  Beltincih in  v 
Gornji Radgoni, ker postaneta z dnem 1. 
V, 1952 samostojni ustanovi. 
0L0 Murska Sobota, svet za gospodarstvo 

dnp 27. aprila 1952. 
St.-3620/1-52 4401 1 

1125. 
Besedilo: »Hotel Metropol«, NOTO mesto, 

Kapucinski trg 1. 
Izbriše se Predovič Janko in vpiše: 
Krnc Metod upravnik, ki podpisuje ßku. 

paj s knjigovodjem Nahtigal Pavlo,    po 
pravilih podjetja. 

OLO Novo mesto, poverj. za finance 
dne 23. aprila 1952. 

Št. 1656/1 4602 
* 

1126. 
Besedilo: Otroška restavracija MLO No. 

v» mesto. ' 
Besedilo sdslej: Otroška restavracija 

MLO Novo meg/o v likvidaciji. 
v likvidacijski komisiji so: Moretti Jo. 

sip, predsednik, Pintar Marija in Jakše 
Anton, člana. 

0L0 Novo mesto, poverj. za finance 
dne 10. aprila 1952. 

' St. 1434/1 4223 
• 

1127. 
Besedilo: Klavnica, KL0 Poljfane 
Izbrišeta še Cretnik Karel in Korcpec 

Rihaird ter vpišeta: 
-Vučajnk Andrej, upravnik, Križnik 

Alojz. ' knjigovodja. 
0L0 Poljfane, poverJQnistvo za f'nacne 

dno 25. julija 1951. 
Št. 2042-51 7354 

• 
1128. 

Besedilo: Sklad za mehanizacijo In in- 
vesticijsko graditev zadružnega kmetij, 
siva, Ptuj. 

Pri obratu »Žaga« v Ormožu se vpiše 
nov poslovni predmet: obrat bo predelo- 
val in razdeljeval les, dodeljen Za potrebe 
zadružnega ••••••• na področju okraje • 
Ptuj ter žagal lee za privatni sektor. 

• OLO Ptuj, ••••••••••• za finance 
dtae 12. maja 1951. 

Št. 408/1-51 4842 
-¥• 

1129. 
Besedilo: >Remon»< GKP Gornja Rad. 

gona v likvidaciji. 
Podjetje je prešlo v likvidacijo, ker ee 

združi s krajevnim gradbenim podjetjem. 
Likvidatorji so:  Skalar Jožko. KofkoliJS 

Cecilija, TTdina Andrej in Tkelec Martin, 
0L0   Radgona,   poverjeni?! vo  za finance 

dno 23. aprila   1952.   ' 
&t. 99/77 4252 

* 
1130. 

Besedilo:. Krajevno   gostinsko  podjetje 
Hotel >Pod Voglom« v Bohinju. 

Izbriše se Zdravje Pavla in vpiše: 
Pavlenč   Nežka,   računovodja. 

0L0 Radovljica, poverjenistvo za finance 
dne 7. aprila 1952. 
St.* XI-560/1-52 4841 

,     *    ' 
1131. 

Besedilo: Okrajna splošno odkupno pod.   - 
jer je, Sežana. ,      . 

Podjetje je prešlo v likvidacijo 1. ,VII.    J 

1951. V (likvidacijski komisiji so: Kljudar 
Ivan, upravnik, Dujmovič Marija, računo. 
vodja, in Sanaja Jože, uslužbenec, ki pod. 
pisujejo za dosedanjo firmo v likvidaciji. 

OLO  Sežana, poverjenigtvo za  finance 
dne 4. junija 1952. 

•    ;' St; 447/1     . 6555 
1 
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1132. 
Besedilo: Restavracija »Dom«, Slovenj 

Gradec. , 
Besedilo odslej: »Partizan« Slovenj 

Gradée, Restavracija »Dom«, Slovenj Gra. 
dec. 

OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 
dne 6. aprila 1952. 

St III/S—115/2—1952 3621 
• 

1133. 
Besedilo: Ekonomija mestnih gospodar, 

ikih podjetij, Slovenj  Gradec. 
Besedilo odslej: Mestna ekonomija, Slo- 

venj Gradec. 
Vpišejo ee: f 
Vyborny Vekoskv, upravnik, Fele Av. 

gust   predsednik upravnega odbora,   in 
Cesar Pavel, predsednik delavskega «veta, 
ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih. 

It. 111/8-31755-1952 4135 
Besedilo: Mestna obrtna podjetja. Slo- 

venj Gradec. 
St. •/8-206,'7-1952 4U2 

Besedilo: Mestna gostinska podjetja, 
Slovenj Gradec. ' 

St. •/8-206/52 4141 
e* 

Podjetji preideta zaradi reorganizacije 
T likvidacijo: 

V lükvidaeijski komisiji so: Grošeta 
Ante, predsednik. Sterkuš Berta in Kivac 
Jožica, člana. 

OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 
dne S. aprila 1952. 

* 
1134. 

Besedilo:    Gostinsko podjetje,   Maren- 
berg. 

Izbriôe se Spee Vili in vpiSejo: 
Velikonja Vlado, poslovodja, Deberžek 

Slavko, tajnik KLO, Moškon Rozalija, 
knjigovodja, iu Tovžak Irma, materialni 
knjigovodja, ki podnisujejo po zakonitiH 
pooblastilih. 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 21. eprila 1952. 
Št. 111/8—31^72—1952 4143 

1135, 
Besedilo: Krajevna gostinska podjetja, 

GiiStanj. 
Izbriše ee (pri krajevnem bifeju Guštani 

Dretnik Ivo in vpišejo: 
Mesner Peter, upraraik, Puh Bolti, ra- 

cunovodja. Pušnik Zofka, pom. knjigovod- 
ja, in Kokolj Tončka,, natakarica, ki ' r>od'- 
podpisujejo po zakonitih pooblastilih. 

Št. 111/8-61—1952 4561 
Besedilo: Krajevna gostinska podjetja, 

Guštanj. 
Izbrišeta se: Krajevna ekonomija, Gu. 

Itanj, in Otroška restavracija, GuStanj. 
Izbriše se Dretnik Ivo in vpišejo: 
Cigulnik Ivanka, upravnik, Puh Bo•-, 

računovodja, Grebene Vida, kuhinjska 
pomočnica, in Pušnik Zofka, pom. knjigo- 
vodja, ki podpisujejo po zakonitih poobla- 
stilih. 

SU, •/8-31/82-1932 4562 
OLO Slovenj Gradec, poverj. ta. finance 

do« 28. aprila 1952. 

1188. . 
Besedilo:  »ElektroradkK, SoStanj. 

- Izbrifie ee Kerffič Nada in yptâe: 
Steblovnik Vika, knjigovodja, 

St. 1094/51 4093 

Besedilo: Krajevna podjetje Velenje, 
Gostilna * menzo. 

Izbriše se Pečovnik Ivan in vpiSe: 
Kovačič Jože, poslovodja, 

St. 2055/1-1952 4094 
Besedilo: Trgovsko podjetje zadružnega 

sklada OLO SoStanj. 
Izbrišejo se Dolinair Franc, Sredenšek 

Ivan in Pavlin Ivan ter vpišejo: 
Jeraj Franc, direktor, Mlakar Viktor, 

knjigovodja, in Hren Jožica, administra. 
tor, ki podpisujejo po dva skupaj. 

St.. 1854/1-52 4433 
OLO SoStanj. poverjeniStvo za finance 

dne 20. aprila 1952. 
• 

1137. 
Besedilo: Okrajna klavnica, Šoštanj. 
Izbriše se Vexdnik Kristina in vpišeta: 
Nagode Franjo,  upravnik, in Patzner 

Karlo, knjigovodja, 
OLO  Šoštanj, poverjen'štvo za finance 

dne 30. aprila 1952. 
Št. 2295/1—52 4643 

* 
1138. 

Besedilo: Gostinsko podjetje ML0 Toi. 
min. 

Vpiže se obrat »Sodavičarstvo«. 
OLO Tolmin, poverjeniStvo za finance 

dne 17. aprila 1952 
St. 36/49-52 3983 

1139. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Ko- 

barid. 
Izbrise ee Likar Marija in  vpiše: 

,   Zaje Danica, računovodja, s pooblastili 
po pravilih podjetja in po zakonu. 

0L0 Tolmin, poverjeniStvo za finance 
dne 30. aprila 1952. 

Št. 36/53-52 4486 

1140. 
Besedilo: Gostinstvo KLO Radeče. 
Vpfëefa se novi poslovalnici; Gostilna 

Hotomež 28. in Gostilna >PTì mostu«, Sv, 
Peter 31. 

OLO Trbovlje, poverjeniStvo za finance 
dne 23. aprila 1952;- 

Št. 2109/1-1952 4247 

Izbrisi 
1141. 

Besedilo: NaSe «teklo«, Beograd. 
Zaradi spojitve s podjetjem Steklarna, 

tfogaška Slatina. 
' St. 243 169-1952 4232 

Besedilo: Steklarna, RogaSka Slatina. 
Zaradi spojitve s podjetjem, »NaSe ste. 

klo<, Beograd. 
St. 248 189-1952 4090 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 12. aprila 1952. 

•      * 
1142 

Besedilo: Podjetje za generalna in 
srednja popravila avtomobilov, Ljubljana, 

Št. 243 192—1952 4081 
Besedilo: Podjetje za protektiranje av- 

toplaïcev, LJubljana. 
St 243 156/1-1932 4084 

Besedilo: Tovarna jeklenih avtobusnih 
karoserij, LJubljana. 

St. 243"191-62 4082 

Ker so prešla z odločbo vlade LRS, it. 
II—332/1—52 z dne 10. III. 1952 v pri- 
stojnost MLO Ljubljana. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
t    dne 22. aprila 1952. 

1143. 
Besedilo:   Komunalna   bankka   mesta 

Ljubljana T Ljubljani. 
Ker se je spojila  z Narodno  bsnko 

FLRJ. 
Fin št. 1332/52 4225 

Besedilo:   >Mcstna kanalizacija«, Ljub. 
Ijana, Ambrožev trg 7. 

Ker je postala gospodarski zavod kot 
p-oračunska ustanova. 

Fin št. 1357/52 4231 
MLO Ljubljana, poverjeniStvo za 'inance 

dne 23. aprila 1952. 

1144. 
Besedilo: »Mestna vrtnarija«, Ljubljana, 

Cesta na Rožnik 2. 
Zaradi   spremembe  v  gospodarski   za. 

vod. 
St.  1374/52' 4230 

Besedilo;   Mestni   vodovod,   Ljubljana, 
Krekov trg 10/11. 

Zaradi spremembe  v  gospodarski  za- 
vod. 

Fin št. 1421/52 1227 
Besedilo: »Žalet.ipogrcbni zavod. Ljub- 

ljana, Med bmeljniki 2. 
Zaradi spremembo v gospodarski zavod. 

F/in žt. 1340/52 4229 
MLO Ljubljana, poverjeniStvo za finance 

dne 24. aprila 1S52, 

4598 

4599 

1145. 
Besedilo: Povrtnina, Celje. 

Št. IX—579/52 
Besedilo: Sadje, Celje. 

Št. IX—579/52 
Podjetji se izbrišeta zaradi spojitve v 

novo podjetje. 
MLO Celje, poverjeništvo za finance 

dne 25. aprila 1952.  . 
• 

1146. 
Besedilo:    »Brivsko    frizerski    salon« 

KLO KLO Škofje Loka. 
Zairadi opustitve podjetja. 
OLO Celje okolica, poveri, za finance 

dne 4. aprila 1952. 
Et. 1066/1-1952 8488 

* 
1147. 

Besedilo: »Čevljarska delavnica«, KLO ' 
Draralje, 

Zaradi opustitve podjetja. 
OLO Celje okolica, poverj, za finance 

dne 20. aprila 1952. 
St. 867/2—1952 4263a 

1148. 
Besedilo: »Trafika«, KLO Prevorje. 

Zaradi opustitve podjetja. 
OLO Celje okolica, poverj.  za finance 

dno 25. februarja 1952. 
Št. 74/1952 1970 

* 
1149. 

Besedlo:  Krajevna ' gostilna  Videm-Do- 
brepolje. 

Ker je prešla v socialistični zakup; 
0L0 Grosuplje, poverjeniStvo za finance 

dne 22. januarja'1952. 
St, P771-1952 «52 
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nov, « s katerimi je določena pristojnost za upravni ka- 
zenski postopek in druge določbe o upravnem kazen- 
skem postopku, kolikor so v nasprotju z določbami te- 
meljnega zakona o prekrških. 

43. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 

St. II—136/2—52 
Ljubljana, dne 17. maja 1952. 

Podpredsednik vlade, 
predsednik Sveta vlade LRS 
za zakonodajo in izgradnjo 

ljudske oblasti: Predsednik vlade LRS: 
Marijan Brecelj 1. r. Miha Marinko 1. r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 

Na podlagi 1. in 3. Člena zakona o varstvu kulturnih 
spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski repu- 
bliki* Sloveniji (Uradni liei LRS, št. 23—137/48) izda- 
jam po predlogu Zavoda za spomeniško vdrstvo Ljudske 
republike Slovenije 

odločbo 

o zavarovanju drevesnega parka graščine Villus 
ob Dravi 

Drevesni park pri graščini Vlltuš ob Dravi, ki ga 
sestavljajo številne in različne vrste deloma zelo starega 
in lepo razvitega domačega ter. znamenitega, za naše, 
kraje redkega eksotičnega drevja in lepotičnega grmovja, 
in ki je po vsebini dendroloških sestojev med najpo- 
membnejšimi v Sloveniji, se zaradi svojega botaničnega 
pomena in svoje naravne lepote iz estetskih in turistič- 
nih razlogov, zavaruje kot prirodna zname- 
nitost. 

,2 , v    v. 
Zavarovani drevesni park ob graščini Viltuš leži 

pri naselju Slemen na levem bregu Drave, ca 10 km 
zahodno od Maribora, tik nad glavno cesto in obsega 
Parcele št. 167, 170, 171, 172, 173 Ln 205 pri vložku 
št. 159 k. o. Slemen, v skupni površini ,2.1620 ha. 

Zavarovani park- je splošno ljudsko premoženje, ki 
ga upravlja Svet vlade LRS za kmetijstvo in gozdarstvo 
v Ljubljani, uporablja pa Uprava vojaškega rekonvale- 
scentnega doma v graščini Viltuš. 

V zavarovanem parku je prepovedano: 
a) sekanje dreves in grmov, kakor tudi kleščenje, 

lomljenje in trganje vej ali vejnih vršičkov, in,kakršno- 
koli drugo poškodovanje nasadov;     .        ; 

b) paša, posedanje in poleganje po tratah, kakor 
tudi odmetavanje papirja'Jn, drugih odpadkov; 
r,    

c) hoja izven obstoječih poti in stez. 

Posamezna .drevesa in grmi se smejo posekati, ali 
odstraniti le z dovoljenjem Zavoda za spomeniško var- 
stvo LRS. 

Prav tako se smejo nove zgradbe v parku postav- 
ljati ter nova pota in steze napravljati le z dovoljenjem 
in po navodilih Zavoda za spomeniško varstvo LRS. 

Zavarovani park mora biti dostopen za znanstveno 
proučevanje in raziskovanje. Sicer pa je park dostopen 
samo z dovoljenjem upravnega organa oziroma ko- 
ristnika. 

7 
Park vzdržuje in neguje na svoje stroške upravni 

organ oziroma koristnik. 
8 

Varstvo parka se po gornjih predpisih izroča 
upravnemu organu Sveta vlade LRS za kmetijstvo in 
gozdarstvo ter koristniku — Upravi vojaškega rekon- 
valescentnega doma v graščini Viltuš. 

Po predpisih splošnega zakona o ljudskih odborih 
sodeluje pri varstvu občinski ljudski odbor Srednje 
(OLO Maribor okolica), ki nàj domače prebivalstvo se- 
znani s predpisi te odločbe. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zava- 
rovanimi objekti ima Zavod za spomeniško varstvo LRS. 

Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu za- 
kona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih 
znamenitosti v LRS z dne 21. V. 19'48 (Uradni list LRS, 
št. 23—137/48) v zvezi s 1. členom — V 1) zakona 
o vskladitvi .predpisov o kaznivih dejanjih in prekrških 
v. zakonih,,Ljudske republike/Slovenije s kazenskim 
zakonikom in z uvodnim zakonom h kazenskemu zako- 
niku z dne 15. VI.'1951 (Uradni list vLHS, št.'21-— 
110/51). '•.'";' 

10 
Ta odločba velja od dneva-objave v ^Uradnem listu 

LRSs, za upravni organ pa takoj po pravnomočnosti. 
Št. 371/6-52 
Ljubljana, dne 16. februarja 1952. 

Minister — predsednik    • 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Ziherl 1. r. 

60. 
.. Na podlagi 1. in 3. člena zakona o varstvu kulturnih 

spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski repu- 
bliki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23-137/48) izdajam 
po predlogu.Zavoda za^spomeniško varstvo Ljudske re- 
publike Slovenije ' ', 

.odločbo 
o zavarovanju cerkve na Ptujski gori 

1..Župna cerkev na Ptujski gori, arhitekturni spo- 
menik gotik'e prvega reda, z umetnostno izredno pomem- 
bno skupino gotske.plastike in e kvalitetnimi gotskimi 
freskami v notranjščini, se z vso notranjo opremo zaradi 
arhitekturne in umetnostnozgodovinske pomembnosti 
zavaruje kot  kulturni spomenik.      -',..• 

,   2. Zavarovana cerkev stoji na parceli št. 1 pri vlož- 
ku št>76 k. o. Ptujska gora, ki obsega 1762 m2. 
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Obenem s cerkvijo je zavarovan tudi ozek zemeljski 
pas z obzidjem in portalom. 

3. Vse zavarovane nepremičnine in premičnine so 
last rim. kat. Župnijske cerkve pri Sv. Mariji na Ptujski 
gori. 

4. Brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za spomeni- 
ško varstvo LRS se zavarovane nepremičnine in premič- 
nine ne smejo podirati, restavrirati, preurejevati, dozi- 
davati, razkopavati ali premeščati. 

5. Zavarovane premičnine se brez poprejšnjega 
naznanila Zavodu za spomeniško varstvo LRS ne smejo 
odsvojiti ali zastaviti. Zavod lahko prepove premestitev 
spomenika v drug kraj, če je ta premestitev v nasprotju 
z namenom varstva. ' 

6. Ob prodaji mora prodajalec zavarovane objekte 
poprej ponuditi v odkup Zavodu za spomeniško varstvo 
LRS ali ustanovi, ki jo zavod določi.. 

Zavod oz. od njega določena ustanova mora naj- 
pozneje v 30 dneh izjaviti, ali uporabi svojo predkupno 
pravico. 

7. Vstop na zavarovani prostor ter ogled cerkve in 
njenih znamenitosti je dovoljen po predpisih, ki veljajo 
za muzeje in druge kulturnozgodovinske ustanove. 

Obiskovalci si lahko ogledajo znamenitosti v sprem- 
stvu oskrbnika oz. njegovega namestnika. 

' 8. Varstvo cerkve se po prednjih predpisih in pred- 
pisih splošnega zakona o ljudskih odborih izroča okraj- 
nemu ljudskemu odboru Ptuj, ki naj domače prebivalstvo 
seznani s predpisi te odločbe-Varstvo izvaja po Mestnem 
muzeju v Ptuju s posebnim oskrbnikom, določenim v 
sporazumu z Zavodom za spomeniško varstvo LRS. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zavaro- 
vanimi objekti ima Zavod za spomeniško varstvo LRS. 

9. Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu za- 
kona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih zna- 
menitosti v LRS z dne 21. V. 1948 (Uradni-list LRS, 
št. 23—137/48) v zvezi s prvim členom — VI) zakona 
o vskladitvi predpisov o kaznivih dejanjih in prekrških 
v zakonih Ljudske' republike Slovenije s kazenskim za- 
konikom in uvodnim zakonom h kazenskemu zakoniku 
z dne 15. VI. 1951 (Uradni list LRS, št. 21—110/51). 

10. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«, za lastnika pa takoj po pravnomočnosti. 

Št. 1163/2-52. 
Ljubljana, dne 8. marca 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosvetó in kulturo: 

Boris Ziherl 1. r. ' 

61- 
Na podlagi 1. in 3. člena zakona o varstvu kulturnih 

spomenikov in prirodnih znamenitosti v ljudski .re- 
publiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23—137/48) iz 
dajam po predlogu Zavoda za spomeniško varstvo 
Ljudske republike Slovenije 

odločbo 

o zavarovanju Rihemberškega gradu z okolico 
» 

1 
V bližini vasi Branik, na vrhu strmega hriba sto- 

ječ, po starosti in drzni gradnji znamenit grad, ki je bil 
med zadnjo vojno porušen in požgan, ter okoli njega le- 
žeča «zemljišča, ki eo obrasla z raznovrstnim, precej starim 

drevjem in grmovjem, med katerim je4 nekaj krajevno 
značilnih in znamenitih vr,st, kompleks posebne na- 
ravne lepote, važen tudi zato, ker kaže razdelitev parcel 
okoli razvalin na gradbenozgodovinsko preteklost Ri- 
hemberškega gradu, se iz estetskih in turističnih raz- 
logov ter zaradi svojega kulturnozgodovinskega pomena 
zavarujejo kot prirodna znameu'tost in kul- 
turni spomenik. 

2 
Zavarovano območje obsega naslednjih 17 majh- 

nih parcel, ki leže v k. o. Rihemberk, znotraj dovozne 
ceste, ki obkroža vrhnji del pod 1. točko omenjenega 
hriba: 
a) pare. št. 89 s površino 0.3208 ha, grad in dvorišče 

pare št. 66 s površino 0.3363 ha, stavbišče - dvorišče 
pare. št. 65/1 s površino 0.1421 ha, gozd 
pare. št. 67 s površino 0.1338 ha, vrt z drevjem 
pare št. 73 s površino 0.1165 ha, vrt z drevjem 
pare št. 68/1 s površino 0.4489 ha, pašnik, delno 
. gozd 
pare št. 68/2 s površino 0.0108 ha, pašnik, ve- 

činoma gozd 
pare. št. 74 s površino 0.1633 ha, njiva, vse pri 

vložku št. 758; 
b) pare. št. 68/3 s površino 0.0137 ha, pašnik — gozd, 

pri vložku št. 36; 
c) pare št. 72/1 s površino 0.1956 ha, gozd 

pare št. 75/2 s površino 0.0298 ha, gozd, obe pri 
vložku št. 57; 

d) pare št. 60/1 s površino 0.0381 ha, vinograd 
pare št. 61/1 s površino 0.0750 ha, pašnik, delno 

gozd 
pare št. 88/1 s površino 0.0190 ha, stavba, razva- 

lina 
pare. št. 88/2 s površino 0.0075 ha, stavba, razva- 

lina 
vse pri vložku št. 228; 

e) pare št. 62/1 s površino 0.0600 ha, opuščen vi- 
nograd 

pare št. 61/3 e površino 0.0065 ha, pot in goljava, 
obe pri vložku št. 228, skupaj 1.7177 ha. 

Zavarovane nepremičnine so: 
ad a t. 2) splošno ljudsko premoženje pod upravo 

občinskega ljudskega odbora Branik (Rihemberk) / 
ad b t. 2) last Franca in Jožeta Sever iz Branika, 

Tabor št. lb ; 

ad c t. 2) last Ivana Birse iz Branika št. 128 
ad d t. 2) last Olge Čotar, roj. Gvardjančič iz 

Opatije št. 321 
ad e t. 2) last Marije Rudež, roj. Gvardjančič iz 

Branika št. 132. 
4 

Na zavarovanih javnih parcelah je prepovedano: 
a) sekanje dreves in grmovja, 

• b) kleščenije, trganje in lomljenje vej ter puljenje 
sadik ali kakršnokoli drugo poškodovanje. 

Posamezna drevesa in grmi 6e smejo posekaU le 
iz tehtnih razlogov z dovoljenjem Zavoda za spomeniško 
varstvo LRS. ' 

5 
Na vsem zavarovanem območju je prepovedana 

sprememba sedanjih zemljišč/lih kultur brez dovoljenja 
Zavoda za spomeniško varstvo LRS.       '       -    •      / 



st. 14 • K, v. im URADNI LIST Strun 125 

Prav tako se smejo na zavarovanem območju graditi 
nove stavbe in ceste, podirati še obstoječi zidovi, odstra- 
njevati razvaline in predelavati ohranjeni ostanki gradu 
in zraven spadajočih objektov le z dovoljenjem in po 
navodilih Zavoda za spomeniško varstvo LRS. 

6 
Ob prodaji mora prodajalec zavarovane nepremični- 

ne poprej ponuditi v odkup Zavodu za spomeniško var- 
stvo LRS ali ustanovi, ki jo zavod določi. 

Zavod oziroma od njega določena ustanova mora 
najpozneje v 30 dneh izjaviti ali uporabi svojo odkupno 
pravico. 

7 
Varstvo zavarovanih objektov se po prednjih pred- 

pisih izroča upravnemu organu in lastnikom. 
Po predpisih splošnega zakona o ljudskih odborih 

sodeluje pri varstvu občinski ljudski odbor Branik (Ri- 
hemberk), ki naj domače prebivalstvo seznani s pred- 
pisi te odločbe; organizacija varstva pa pripada okraj- 
nemu ljudskemu odboru Gorica. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zava- 
rovanimi objekti ima Zavod za spomeniško varstvo LRS. 

8 
Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu zakona 

o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih zname- 
nitosti v Ljudski republiki Sloveniji z dne 21. Y- 1948 
(Uradni list LRS, št. 23—137/48) v zvezi s 1. členom 
V 1) zakona o vskladitvi predpisov o kaznivih dejanjih 
in prekrških v zakonih Ljudske republike Slovenije 
e kazenskim zakonikom in uvodnim zakonom h kazen- 
skemu zakoniku z dne 15. VI. 1951 (Uradni list LRS, 

št. 21—110/51). 
9 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem- 
listu LRS<, za upravni organ in lastnike pa takoj po 
pravnomočnosti. 

Št. 604/2—52. 
Ljubljana, dne 14. februarja 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Ziherl 1. r. 

62. 
Na podlagi 1. in 3. Člena zakona o varstvu kulturnih 

spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudeki republi- 
ki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23—137/48) izdajam . 
Po predlogu Zavoda za spomeniško varstvo Ljudske re- 
publike Slovenije^ 

odločbo ' 

o zavarovanju stare cerkve v Turnišcu (Prekmurje) 

Si,' 
Stara župna cerkev v Turnišcu v Prekmurju, ki 

sega po svoji arhitekturi v romansko in gotsko dobo in je 
v notranjosti poslikana s kvalitetnimi gotskimi freskami 
lz. ^^ stoletja, se zaradi kulturno in umenostnozgodo- 
vinske pomembnosti zavaruje kot kulturni spo- 
menik. 

Zavarovana cerkev, ki se ne uporablja več za bogo- 
služje in h kateri je prizidana nova župna cerkev, stoji 
na zemljiškoknjižni parceli št. 1577 (katastrska parcela 
št. 4204) pri vložku št. 1432—A Turnišče, in je last 
rimsko katoliške cerkve Marijinega vnebovzetja v Tur- 
nišcu. 

3 
Brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za spomeni- 

ško varstvo LRS se zavarovana nepremičnina ne sme po- 
dirati, razkopavati, predelovati, dozidavati, reetavrirati 
ali premeščati. 

4 
Vstop v zavarovani prostor, ogled cerkve in njenih 

znamenitosti je dovoljen po predpisih, ki veljajo za mu- 
zeje in druge umetnoetnozgodovinske stavbe. Obiskovalci 
si lahko ogledajo znamenitosti v spremstvu > oskrbnika 
oziroma njegovega namestnika. 

Varstvo tega kulturnega spomenika se po prednjih 
predpisih in predpisih splošnega zakona o ljudskih od- 
borih izroča občinskemu ljudskemu odboru Turnišče; 
ta naj domače prebivalstvo seznani s predpisi te odločbe, 
in okrajnemu ljudskemu odboru Murska Sobota, ki izvaja 
to varstvo po posebnem oskrbniku, ki ga določi spora- 
zumno z Zavodom za spomeniško varstvo LRS. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zavaro- 
vanim objektom ima Zavod za spomeniško varstvo LRS. 

6 
Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu zakona 

o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znameni- 
tosti v Ljudski republiki Sloveniji z dne 21. V. 1948 
(Uradni list LRS, št. 23—137/48) v zvezi s 1. členom — 
V1) zakona o uskladitvi predpisov o kaznivih dejanjih in 
prekrških v zakonih Ljudske republike Slovenije s ka- 
zenskim zakonikom in uvodnim zakonom h kazenskemu 
zakoniku z dne 15. VI. 1951 (Uradni list LRS, št. 
21—110/51). č 

7 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, za lastnika pa takoj po pravnomočnosti. 
Št. 301/3-52. 
Ljubljana, dne 8. marca 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Zihërl 1. •.•   - 

Popravek 
V »uvodnem delu zakona o državnem zaključnem 

računu Ljudske republike Slovenije za leto 1950 (Uradni 
list LRS, št. 13—53/52 z dne 8. V. 1952) je bila vstav- 
ljena napačna korekturna vrsta in se prvi del odstavka 
pravilno glasi: 

>Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zakon 
o državnem zaključnem računu Ljudske republike Slo- 
venije za leto 1950.«        ^ ., 

V zakonu o razdelitvi Ljudske republike Slove- 
nije na okraje, mesta in občine (Uradni list LRS, st. 
11—3952) se na strani 66, v okraju Murska Sobota, 
y občini Prosenjakovci pravilno glasi: čikeclca ves, 
v občini Tišina pa: VanČa ves. Uredništvo 
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PsegLeà »Uradnega lista FLRJ« 
St. 20 z dne 12. aprila 1952: 

203. Zakon o razglasitvi petnajstega maja za narodni praz- 
nik. 

209. Uredba o postopku pri odpovedi delovnega razmerja 
delavcem in' uslužbencem gospodarskih organizacij. 

211). Uredba o nazivih in plaćah uslužbencev poštne, tele- 
grafske in telefonske službe. 

211. uredba o delovnih razmerjih ter plačali umetnikov in 
pomožnega umetniškega osebja. 

212. Uredba o nazivih in plaćah uslužbencev Narodne ban- 
keFLRJ. 

213. Uredba o plačah đelavcev in uslužbencev v zadrugah 
in zadružnih organizacijah. 

214. Odredba o odkupnih državnih cenah za volno v go- 
; spodarskem letu 1952. 

215. Odločba o pooblastitvi ministra za finance FLRJ, da 
lahko predpisuje ukrepe za omejitev izvoza in uvoza 
blaga. 

216. Odločba o odpravi Glavne direkcije za jugoslovanski 
aerotransport in o ustanovitvi Glavne uprave za ci- 
vilno letalstvo FLRJ. 

217. Odredba o sestavi in delu komisij, za temeljne propor- 
ce družbenege plana v gospodarskih podjetjih. 

218. Odredba o prodaji konzerviranega sadja in zelenjave 
oa industrijske bone. 

219. Navodilo' o določanju akumulacij in skladov na mer- 
sko enoto zmogljivosti v gospodarskih podjetjih. 

220. Navodilo o prevedbi uslužbencev v prosvetno-znanstve- 
ni službi na nove nazive in plače. 

221. Navodilo o plačevanja oskrbnine (hranarine) iz sklada 
za plače. 

222. Navodilo o dopolnitvi navodila o evidencah za izva- 
janje socialnega zavarovanja. 

223. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o povra- 
čila (regresu) razlik pri ceni kuriva za potrebe pre- 
bivalstva. 

224. O&'očba o razvrstitvi položajev v plačilne razrede. 
225. Odločba o arbitražnem postopku za določitev zneska 

potrebnih obratnih sredstev gospodarskih podjetij. 
226. SporoČ.ilo gospodarskim podjetjem za uporabo propor- 

cev iz družbenega plana. 
St. 21 z dne 16. aprila 1952: 

227. Uredba o nazivih in plačah javnih tožilcev. 
228. Uredba o delitvi sklada za plače v novinarskih in za- 

ložniških podjetij in o delovnih razmerjih novinarjev. 
229 Uredba o nazivih in plačah uslužbencev v veterinar- 

ski službi. 
230. Pravilnik o nazivih in plačah uslužbencev finanche 

službe, ki opravljajo posle v zvezi z dohodki, carinami 
in računovodstvom. 

231. Pravilnik o nazivih in plačah ladijskih uslužbencev pri- 
staniških kapitanij in inšpekcij notranje plovbe. 

232. Pravilnik o plačan in dodatkih članov posadke ladij 
trgovske mornarice FLRJ za upravne zadeve. ' 

233. Pravilnik o na7.ivih in plačah uslužbencev trgovinske 
inšpekcije. 

234. Splošno navodilo k uredbi o oskrbnini in drugih pra- 
vicah delavcev in uslužbencev, ki začasno rliso v 
delovnem razmerju. 

235. Navodilo o prevedbi uslužbencev zdravstvene stroke 
v nove nazive in plače. 

236. Navodilo o temeljih poslovanja gostinskih podjetij. 
237. Navodilo o temeljih poslovanja obrtnih obratov 
238. Odločba o maržah za kritje stroškov prometa z ži- 

tom in moko na debelo. 
289; Odločba o trgovskih strokah. 

240. Odločba o tehničnem navodilu za ugotavljanje zmog- 
ljivosti 

241. Odločba o sprejemanju povprečnih norm v gradbe- 
ništvu. 

242. Odločba o jugoslovanskih standardih za navoje. 
243. Tehnično navodilo o delu komisij za temeljne pro- 

porce  družbenega  plana   v  gospodarskih  podjetjih. 
Popravek pravilnika o nazivih in plačah statističnih usluž- 

bencev. 

Št. 22 z dne 19. aprila 1952: 
244. Splošni zakon o ljudskih odborih. 
245. Uredba o ustanovityj Jugoslovanskega nacionalnega 

komiteja Organizacije Združenih narodov za kmetij- 
stvo in prehrano (FAO). 

246. Splošno navodilo o avtorskih honorarjih za objavo 
književnih del. 

•247. Navodilo o nadzorstvu inšpekcije dela nad izvajanjem 
uredbe o delitvi sklada za plače in o zaslužkih delav- 
cev in uslužbencev gospodarskih podjetij. 

248. Odločba o prodajnih cenah projektov in projektivnih 
storitev. 

Št. 23 z dne 23. aprila 1952: 
249. Zakon o upravnih sporih.   ' 
250. Obvezna razlaga 59. člena zakona o socialnem zava- 

rovanju delavcev in uslužbencev in njihovih družin. 
251. Odločba o podaljšanju roka za prehod gospodarskih 

podjetij, ki nimajo pogojev, da bi poslovala kot pod- 
jetja, na poslovanje kot ustanove s samostojnim fi- 

nanciranjem.   ! 
252. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za 

izvajanje zakona p vojaški obveznosti državljanov Fe- 
derativne ljudsko republike Jugoslavije. 

253. Splošno navodilo o avtorskih honorarjih za objavo 
znanstvenih in strokovnih del. 

254. Splošno navodilo o avtorskih honorarjih. za uprizori- 
tev in izvajanje književnih in umetniških del. 

255. Splošno navodilo o avtorskih honorarjih za objavo 
glasbenih del. 

2543. Odločba o ceni za srebro in platino. 
257. Pojasnilo o povprečnih tarifnih postavkah iz 2. člena 

uredbe o plačevanju delavcev in nameščencev, zapo. 
•   slenih pri zasebnih delodajalcih. 

St. °4 z dne 26. aprila 1952: 
258. Zakon o javnem prvobranilstvu. 
259. Zakon o razglasitvi pogrešancev za mrtve in o doka- 

zovanju smrti. 
260. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi 

ljudskih sodišč.   ' 

Uradni Ust Vojaške uprave JLA Jugoslovanske cone STO: 
z dne 15. maja 1952: 

1. Odredba o prenosu pristojnosti Istrskega okrožnega ljud- 
skega odbora na okrajna ljudska odbora Koper in Buje. 

2. Odredba o spremembi odredbe et. 2 z dne 19. marca 1952 
o gibanju prebivalstva med Jugoslovansko in Britaneko- 
ameriško cono STO, Federativno ljudsko republiko Ju- 
goslavijo in drugimi državami. 

3. Odredba o otvoritvi podružnic Narodno banke FLRJ • 
Kopru in Bujah. 

4. Pravilnik o spremembah .in dopolnitvah pravilnika o 
potnih listinah stalnih prebivalcev Jugoslovanske cone 
STO, ki veljajo za potovanje v inozemstvo. ' 

5. Pooblastilo Istrski banki D. D. Koper in njenim podruž- 
nicam, da smejo opravljati vse deviznq-vaïutne posle na 
območju Jugoslovanske cone STO. ' 

Izdaja >Dradnl liet LRS«. — Direktor fn odgovorni uredn'.k: dr. Raetko Močnik' — tieka tiekarna >Toneta TomSiČa« — val » s 

Ljubljani. — Naročnina: ietno 640 din. — Posamezna številka: 8 din  do 8 strani, vsake nadaljnje  4 strani 4  din veV P° 
poŠti 8 din več. — Uredništvo In uprava: Ljubljana, Kidričeva (prej Gajeva) ulica 6, poštni predal 836. — Telefon uprave 55.«» 

. — Čekovni ra&m: 601.90180-0 
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URADNI uoi 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 27. maja 1952 Številka 15 

<§> Uredba o spremembi uredbe o številu okrožnih in okrajnih 
sodišč v LRS in njihovi krajevni prislojnosli. 

M. Uredba o ukinitvi Glavne direkcije za gostinstvo LRS. 

VSEBINA: 
(• Odredba o prenosu opravil ter,,o poslovanju okroiuih,;.in 
^^ okrajnih ^odiïî glede na novo krajevno..pristojnost. 

66. Odločba o zavarovanju ruševin cerkve in eosednjin etavb v 
Zàîari  (obîinà Žužemberk). 

Vlada Ljudske republike Slovenije 

63. 

Glede na novo upravno razdelitev Ljudske re- 
publike Slovenije izdaja vlada LRS po predlogu mini- 
stra za pravosodje LRS na podlagi 43. in 52. člena za- 
kona o ureditvi ljudskih sodišč z dne 21. junija 1946. 
(Uradni list FLRJ, št. 51—349/46) .• 

uredbo 
o spremembi uredbe o številu okrožnih in okrajnih so- 
dišč v Ljudski republiki Sloveniji in njihovi krajevni1 

pristojnosti 

1. člen 

2. člen uredbe o številu okrožnih in okrajnih sodišč 
v Ljudski republiki Sloveniji in njihovi krajevni pristoj-; 

nosti z dne 25. marca 1948 (Uradni list LRS, št. 14— 
•98/48), spremenjene in dopolnjene z uredbami z dne 
27. decembra 1948 (Uradni Met LRS, št. 55-298/48), 
z dne 22. marca 1949 (Uradni list LRS, št. 11—59/49), 
z dne 11. maja 1949 (Uradni list LRS, št. 16—95/49), 
z dne 23. januarja 1951 (Uradni list LRS, št. 6—26/51) 
in z dne 14. junija 1951 (Uradni list LRS, št.' 21— 
112/51), se spremeni takole: 

>V Ljudski republiki Sloveniji so tale okrajna so- 
'dišča: * . 

1- v območju okrožnega eodišča v Celju: okrajna 
sodišča v Celju, v Šoštanju in v Trbovljah; 

2, v območju okrožnega sodišča v Gorici: okrajna1 

sodišča v Gorici, v Idriji, v Ilirski Bistrici, v Postojni, 
v Sežani in v Tolminu; .   "    .    . 

, 3. v območju okrožnega.sodišča ,v Ljubljani: okraj- 
na sodišča -v Grosupljem, v ; Kamniku in v Kranju, 
okrajno sodišče I v Ljubljani, okrajno sodišče JI v-, 
Ljubljani in okrajno sodišče v Radovljici; 

4 -. 4. -v območju okrožnega sodišča v Mariboru: okrajna 
sodišča v Gornji Radgoni, v Lendavi in v Ljutomeru,. 
okrajno sodišče I v Mariboru, okrajno • sodišče II v Ma- 
riboru in okrajna Sodišča v ŠMurski Soboti, v Ptuju, v; 

' Slovenski Bistrici in v,Slovenjem. Gradcu;    .. 

"/ 5. v območju okrožnega 6odišča A'.' Novem mestu:': 
okrajna sodišča v Brežicah, v •Kočevju,- v--Metliki; v No^ 
vem mestu in v-Trebnjemx .. .  i i 

1. v Brežicah: 
2.'v Celju:   ' 

3- v Gorici: 
4. v Grosupljem: 

2. člen 
3. člen .uredbe še spremeni takole: 
>Kfajevna pristojnost okrajnih sodišč obsega tale 

mesta, okraje oziroma občine: 
Okrajno, sodišče. 

okraj Krško 
mesto Celje in okraj Celje 

• okolica ( 

okraj Gorica ' 
. tele občine iz okraja Ljub- 

ljana okolica: Grosuplje, 
Krka, Podtabor pri Grosup- 

\ ljem, Stična, Šentvid pri 
Stični, Šmarje in Višnja 
gora :, . , . • , -* 
tele občine iz okraja Tol- 
min: Cerkno, Idrija in Spod- 
nja Idrija 
tele   občine iz okraja  Po- 

" stojna: Ilirska Bistrica, Ja« 
blanica pod Snežnikom, Jel- 
šane, Knežak in Prem 

, tele občine iz'okraja Ljub- 
ljana ' okolica: -, Blagovica, 

•' Domžale, Kamnik, Kamni- 
ška Bistrica, Komenda, Lu- 
kovica, Mengeš, Moravče, 
Motnik, Radomlje, Tuhinj, 
Tuhinjska Srednja vas. in 
Vodice 

- okraj Kočevje 
' okraj Kranj'. :. •.  Y       •£ 
• tele občine iz okraja Mur- 
: ska Sobota: Črenšovci, Do- 
l brovnik, Gaberje, Lendava, 

• Polana in Turnišče 

6. v Idriji" 

6. v Ilirski Bistrici:' 

7. v Kamniku: 

8. v Kočevju: 
9. v' Kranju: 

10. v Lendavi: 

11. okrajno sodišče I 
v Ljubljani: " 

12. okrajno• sodišče II' : '" "' v Ljubljani: 

Tj 

glavno mesto Ljubljana - - 
tele občine';iz okraja Ljub- 
ljana okolica: Borovnica, 

' Brezovica, Črnuče, Dobrova, 
Dolsko, Gabrovka, Horjul, 
Ig, Kresnice, Litija, Logatec, 
Medvode, - Podpec-Présérje, 
Polhov Gradec,. Prežganje, 
Rovte, Škofljica,'Šmartno pri 
Litiji,-. .Vače in .Vrhnika -:-;   • 

Ifc 
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Okrajno ••<••• 

13. v Ljutomeru: 

14. okrajno sodišče I 
' v Mariboru: 

15. okrajno sodišče II 
y Mariboru: 

16. v Metliki: 
17. v Mureki Soboti: 

18. v Novem mestu: 

19. v Postojni: 

20.. v Ptuju    . 

21. v Gornji Radgoni 

" tele občine iz okraja Ljuto- 
mer: Bučkovci, Cezanjevci, 
Ivanjkovci, Kog, Kostanj, 
Križevci pri Ljutomeru, 
Ljutomer, Razkrižje, Veržej 
in Vinski vrhovi 

mestò Maribor 

tele obline iz\okraja Mari- 
bor okolica: Brezno-Podvel- 
ka, Cerkvenjak' Drvanja, 
Duplek, Fram, Gradišče^ v 
Slovenskih goricah, Hoče, 
Jakobski dol, Jarenina, Ju- 
rovski dol, Korena, Lenart 
v Slov. goricah, Lovrenc 
na Pohorju, MaleČnik, Ož- 
balt ob Dravi, Pekre-Lim- 
buš, Pesnica, Pragersko, 
Rače, Ribnica na Pohorju, 
Ruše, Selnica ob Dravi,, 
Srednje, Šentilj v. Sloven- 
skih goricah, Smarjeta ob 
Pesnici, Velka, Voličina, 
Zgornja Kungota Zgornja 
Ščavnica 
okraj Črnomelj 
tele občine iz okraja Murska, 
Sobota: Beltinci, Bodonci, 
Bogojina, Cankova, Gornji 
Petrovci, Grad, Križevci v 
Prekmurju, Kuzma, Mač- 
kovci, Martjanci, Murska 
Sobota, Prosenjakovci, Pu- 
conci, Rogaševci, Šalovci in 
Tišina, 
tele občine iz okraja Wovo 
mestò: Brusnice, Dolenjske 
Toplice, Dvor, Gotna vas, 
Hinje, Mirna peč, Novo me- 
sto, Prečna,.Straža, Šentjer- 
nej, Škocjan, Smarjeta, Tr- 
ška gora, Zagradec in Žu- 
žemberk 
tele občine iz okraja Po- 
stojna: Begunje, Bloke, 
Cerknica, Dolane, Hruševje, 
Loška Dolina, Pivka, Pla- 
nina, Postojna in Rakek 

okraj'Ptuj' 

tele, občine iz ^okraja Lju-i 
tomer: Apače, Gornja Rad- 
gona, Ivanjci, Radenci in 
Videm ob ščavnici > 

22. v Radovljici:   % okraj Radovljica   - 

28. v Sežani:    ',       ;      okraj Sežana 

24. v Slovenjem Gradcu:   okraj Slovenj Gradec 

Okrajno sodišče 

25. v Slovenski Bistrici: 

26. v Šoštanju: 
27. v Tolminu: 

26. v Trbovljah: 
29. v Trebnjem: 

tele občine iz okraja Mari- 
bor okolica: Oplotnica, Polj- 
čane, Slovenska Bietrica, 
Šmartno na Pohorju in Zgor- 
nja Polskava 
okraj Šoštanj 
tele občine iz okraja Tol- 
min: Bovec, Breginj, Gra- 
hovo, Kobarid, Most na Soči, 
Tolmin in TribuŠa 
okraj Trbovlje 
tele občine iz okraja Novo 
mesto: Dobrnič, Mirna, Mo- 
kronog, Rakovnik, Trebelno, 
Trebnje, Velika Loka in 
Veliki Gaber. 

3. člen 
Minister za pravosodje LRS izda natančnejše pred- 

pise za izvedbo te uredbe. 

4. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Št- II 504/2-52 
Ljubljana, dne 26. maja 1952. 

Za predsednika vlade LRS 
Minister za pravosodje LRS:        podpredsednik: 

Dr. Heli Modic 1. r. Marijan Brecelj 1. r. 

64. 

Na podlagi drugega odstavka 78, člena ustave LRS 
izdaja vlada LRS na predlog Sveta vlade LRS za bla- 
govni promet 

uredbo 
o ukinitvi Glavne direkcije za gostjnstvo LRS 

1. člen 
Glavna direkcija za gostinstvo LRS, ki je bila usta- 

novljena z uredbo vlade LRS, št. S—zak. 201 z dne 
20. V. 1949 (Uradni list LRS, št- 17—99/49), se ukine. 

2. člen 
Likvidacijo ukinjene Glavne direkcije izvede likvi- 

dacijska komisija, ki jo imenuje predsednik Sveta vlade 
LRS za blagovni promet, v sporazumu z ministrom za 
finance LRS po uredbi o postopku pri likvidaciji gospo- 
darskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 57—545/61). 

3. člen   . 
Zadeve iz pristojnosti ukinjene Glavne direkcije se 

prenesejo v pristojnost Sveta vlade LRS za blagovni 
promet. 

4. člen 4. cien 
S premoženjem ukinjene Glavne direkcije, ki,pre- 

ostane po končani likvidaciji, razpolaga Svet vlade LRS 
za blagovni promet v sporazumu z ministrom za finance 
LRS. 
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Razglasi in objave 

Državne urade, ustanove in njihove uslužbence opozarjamo na 
zbirko 

Predpisi 
o nazivih in plačah uslužbencev državnih organov 
Zbirko je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo in 

V9ebuje temeljno uredbo o nazivih in plačah. uslužbencev državnih 
uradov in vse predpise, ki so s tem v zvezi izšli o nazivih in plačah, 
prevedbah, napredovanju, premijskih dodatkih, stopnji šol in tečajev 
v predvojni in sedanji Jugoslaviji, ki ustrezajo posamezni izobrazbi za 
uvrstitev v naziv in napredovanje. V pregledni razporeditvi se vrstijo 
predpis; o nazivih, plačah, prevedbi, napredovanju in premijskih 
dodatkih za pisarniške uslužbence, za uslužbence finančne stroke, no-« 
tranjih zadev, statistične 9troke, inšpekcije dela, prosvetno-znanstvene 
in zdravstvene stroke, predpisi o plačah sodnikov ljudskih sodišč, arbi- 
trov državne arbitraže, javnih tožilcev, umetnikov in pomožnega umet- 
niškega osebja, železničarjev, poštno-telegrafsko-telefonske službe, 
diplomatsko-konzularne in veterinarske stroke, predpisi o nazivu in 
plači inšpektorja v resoru notranjih zadev, o pazniški službi, uslužbencev 
hidrometeorološke in geodetske stroke ter uslužbencev trgovinske in- 
špekcije in pomorstva, predpisi o plačah delavcev, zaposlenih pri držav- 
nih uradih in ustanovah, in o razvrstitvi položajev v plačilne razrede. 

V dodatku je priključeno gradivo predpisov o oskrbnini in drugih 
pravicah delavcev in uslužbencev, ki niso v delovnem razmerju, o 
organizaciji službe posredovanja dela, o delovnih knjižicah, o zbiranju 
listin za dokaz delovne dobe, o potnih, in selitvenih stroških državnih 
uslužbencev ter o zvišanju dnevnic za službena potovanja. Na kraju je. 
tabelaričen pregled o nazivih in plačilnih razredih uslužbencev nekaterih 
državnih organov. 

Zbirka obsega nad 400 strani; naklada je omejena, zato si jo na- 
ročite čimprej pri upravi >Uradnega lista LRS«, Ljubljana, Kidričeva 5, 
Poštni predal 336. Cena 245 din. 

Naročnike in drage interesente opozarjamo na knjižice, ki jih 
imamo še v zalogi: 

Zakon o izvršitvi kazni. Cena 65 din. 
Tarila za nagrade odvetnikov, s pravilnikom. Cena 35 din. 
Splošni register predpisov za 1. 1945-47. Cena 60 din. 
Splošni register predpisov za leto 1949. Cena 55 din. 
Splošni register predpisov za leto 1950. Cena 120 din.. 
Dokumenti o razvoju ljudske oblasti, broširano 66, v polplatno 

vezano 78 din. * • * 
Politična ekonomija. Cena 50 din. 
0 temeljih družbene in državne ureditve v novi Jugoslaviji. Cena 

140 din. , -•• 
Gospodarsko računstvo. Cena 160 din. 
Gradivo za uporabo zakona o zakonski zvezi. Cena 10 din. 
Zakon o zakonski zvezi. Cena 12 din. 
Zbirka predpisov za uporabo v civilnem in sodnem poslovanju. Cena 

44 din. ». . 
Zbirka zdravstvenih predpisov. Cena 65 din. 
Iznajditeljska delavnost in njena ureditev v naši državi. Cena 52 din. 
Na zalogi imamo še nekaj izvodov brošure 

. ><ï*ropisi o primeni proporcija društvenog plana na privredna predu- 
pTV? Pena 40 din. Gospodarska podjetja na to prilogo k Urad. listu 
*UU se posebej opozarjamo. 

Register 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1174. 

Besedilo: Kmetijsko-gozdareko poie- 
sivo, Kočevje. - 

Poslovni predmet: Kmetijska .proizvod- 
nja, gozdno gospodarska dela, vključno iz- 
koriščenje gozdov, trgovina s kmetijskimi 
in gozdnimi proizvodi v nepredelanem in 
predelanem stanju. 

UetanovitelJ podjetja: Vlada LRS, odloč. 
ba št. II 274/1.52 z dne 11 III. 1932. 

Organ gospodarske uprave podjetja; 
Svet vlade,LRS za kmetijstvo in gozdar- 
stvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Nagode Ignacij,'direktor, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja; 
Ogorelec Anton,  pomočnik  direktorja, v 
odsotnosti    direktorja, .v jeteim  obsegu; 
Lesjak Rajko, glavni računovodja, eópod. 
pisuje listine po 47. členu spi. zakona o 
drž. gosp. podjetjih; Muhič Ivan, glavni 
knjigovodja, eopodpisuje v odsotnosti glav. 
nega računovodje, v IMem obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 24 aprila 1952. 

St. 2432Ô7-1932 4664 

.1175.. ' 
Besedilo: >El<?ktroinstaIacija<:, drfarnl 

obrtni mojster Potočnik Leopold (Ljub- 
ljana,' Titova 17). 

Poslovni predmet: Vsa dela elektroin- 
štalacijske stroke. 

Ustanovitelj (podjetja: MLO Ljubljana, 
odločba Prede et. 43 z dne 21. IX. 1951. 

Operatiivni upravni voditelj: MLO Ljub. 
ljana, poverjeništvo za lokamo industrijo 
in obrt. ;. 

Za obrat podpisuje:   '   - v 
. Potočnik Leopold, državni obrtni moj- 
ster. 
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne 15. novembra 1S51. 
Fin št. 3926-51       ",    1099• 

1176. / 
Besedilo: >V«sna«, Celje. 
Poslovni predmet: Trgovina z galante- 

rijo, s kratkim ia pletenimi blagom, s 
parf umeri jsikim irr* kozmetičnim blagom, e 
fotografskimi-ia podobnimi aparati in po- 
trebščinami ter glasbenimi instrumenti in 

.potrebščinami na drofono.\ 
Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 

ločba št. 1-550/1-1952. 
Operativni upravni "voditelj: MLO Celje, 

poverjeništvo, za trgovino in gostinstvo. 
Podjetje ima poslovalnice: : Galanteri- 

ja«, Cankarjeva 2,- »Drogerija«, Prešerno- 
va 4, ir» >Parfumeri'ja«, Trg V. kongresa 
št. IL- v  - 

• Za podjetje podpisujeta: 
Pibrovc Rudolf, ravnatelj, v obsegu za. 

konskih pooblastil jn pravi], in Posinek 
Irena, računovodja. 

MLO Celje, svet za gospodarstvo 
dne 5. rnaia 1952. 

.   •   •    St. IX-666-1962     --4684 
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1177-73. 
Besedilo: Jadran, Celje. 
•Poslovni predmet: Trgovina z usnjem in 

usnjarskimi potrebščinami, e sedlarskim 
in jermenarskim blagom, z naftnimi deri. 
vati, mazivnimi olji iQ mazivi, z barvami, 
laki, kemikalijami in potrebščinami, e pi- 
sarniškim materialom in potrebščinami, s 
papirjem ter pisalnimi in šolskimi potreb- 
ščinami &a drobno. 

Ustanovitelj podjetja: MLO t Celje, od- 
ločba št. 1—5S3/1—1932. 

Operativni upravni voditelj: MLO Celje, 
poverjeniltvo za  trgovino in gostinstvo. 

Podjetje ima poslovalnice: >Kopitart, 
Celje, Stanetova lä, >Papirnica«, Celje, 
Stànetova 3, in >Mavrica<, Celje Staneto. 
va ulica. 

. Za podjetje podpisujeta: Lratina Jože, 
ravnatelj, v obsegu  zakonskih .pooblastil 
la  pravil  podjetja,  Zorko   Martin,  raču- 
novodja, »opodpieuje listine po 47. členu 
epL zakona o dri. gosp. podjetjih. 

MLP Celje, svet za gospodarstvo 
dne 7. maja 1952. 
Št. IX-64Ó—1952 4883 

• 
1179. 
•   Beeedilo: Kmetijsko posestvo ia dreves- 
niča, Okljuk — •••••••• pri Črnomlju. 

Poslovni predmet:'Kmetijska proizvod- 
nja, preskrba sadnih drevesc. 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi. 
teli podjetja: OLO Črnomelj. 

Za podjetje podpisujeta: 
NemaniS Anton, upravnik, skupaj z 

njim Banovec Matija, uslužbenec OLO. 
OLO Črnomelj,  poverjeništvo za finance 

• dne 10, aprila 1952. 
Št. 24/52 3732 

1180. 
Besedilo: Krajevna tobakarna — Ri- 

hemberk. 
Poslovni predmet: Prodaja tobaka. 
Ustanovitelj in operativni upravni vodi. 

teli  podjetja: KLO  Rihemberk, 
.   Za podjetje podpisujeta: 

Vidmar Andrej in Bizjak Stanko, 2a vse 
redno in denarno poslovanje podjetja. 

OLO Gorica, poverjeništvo IJ» finance 
dne 15, januarja 1951. 

St. 87/51   • 7399 

1181. J 

Beeedilo:    Avtoprevozniško    podjetje, 
Gorica, v skrajšani   obliki:  Avtopromet. 

Poslovni predmet: Prevoz potnikov in 
tovora, maloprodaja goriva in maziva In 
končna popravila lastnih vozil.    t 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi. 
telj podjetja: OLO Gorica, odločba števil. 

* ka .122/1-52 z dne 10. IV. 1952. 
' Za jpódjetje podpisujejo: 

Klančič   Roman,   direktor,, Zavrtanik 
Ivan,   pomočnik direktorja,    in Drašček 

•Stanko, glavni računovodja.' 
OLO Gorica, poverjeništvo za finance 

dne 30. aprila 1952. 
&t. 1000/40—52 4570 

•¥• 
1182. •       '       ' 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Miren. 
Poslovni predmet: Nakup in., prodaja 

trgovskega blaga na drobno. 
Ustanovitelj in operativni upravni vedi- 

telj podjetja: KLO Miren, odločba št. 1293 
t dne 15. IV. 1952. . 

'    Poslovalnice so; Poslovalnica z obutvi. 
Jo ia ••••• galanterijo, Miren 12; porto. 

valnica z mešanim blagom in tekstilnim 
blagom, Miren 69; poslovalnica z jestvi- 
naml, Miren 187 in poslovalnica s sadjem 
tn zelenjavo, Miren 68. 

Za podjetje podpisuje: 
Budin Venoeelav, upravnik, sopodpisu. 

jeta Rusjan Kristina in Sili« Drago, po. 
slovodja. 

0L0 Gorica, poverjeništvo za finance 
dne 9. maja 1952. 

Št. 1000/47-52 4770 

• 
1183. 

Besedilo: Krajevno mehanično podjet- 
je,  Grosuplje. 

Poslovni predmet: Mehanična in kiju- 
čavničarska dela, po naročilu strank. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Grosuplje, odločba 
št. 225/1-52 z dne 11. IV. 1952. 

Za   podjetje  podpisujejo: 
Novak Jože, poslovodja, Vidic Marija, 

knjigovodja, in Zupančič Anica, tajnik 
KLO Grosuplje. 
0L0 Grosuplje, poverjeništvo za finance 

dne 18. aprila 1952. 
St. 291/1.1952 4159 

•¥• 
1184. 

Besedilo; Pekarsko podjetje »Pirami- 
da« (Maribor, Grajski trg G). 

Poslovni predmet: Peka in prodaja kru- 
ha ter peciva. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Maribor, poverjeni- 
štvo za trgovino in preskrbo, odločba z 
dne 29. marca 1952 št. 573/2'52-P-3Ì1-L 

Pomožni obrati in prodajalne so: »Pri 
kolodvoru«, Partizanska cesta 29; >Pri 
glavnem mostu«, Trg Rdeče armade 2; 
>Na glavnem trgu<. Glavni trg 9; >Stu. 
denck, Limbuška 72; >Pobrežje-Brezje<, 
Ulica 14. divizije 73. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bencina   Dane, direktor, samostojno, v 

okviru pooblastil in pravil podjetja, Grum 
Anton, glavni  računovodja, ooleg direk- 
torja vse listine "denarnega, materialnega, 
obračunskega in kreditnega pomena. 

MLO Maribor, poverjeništvo za t nance 
dne 3. aprila 1952. 

St. Pov 56/79.52 445S 

1185. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z živino in 

mesom >ROG< (Maribor, Slomškov trg 6). 
Poslovni predmet: Nabava in prodaja 

mesa in mesnih izdelkov. 
Ustanovitelj podjejja; MLO Maribor, od- 

ločba št. P.43/1-52 z dne 11. .IV. 1952. 
Operativni, uoravni voditelj: MLO Mari, 

bor, poverjeništvo za trgovino in pre. 
skrbo. 

Poslovalnice so; Prodajalna e svežim 
in prekajenim mesom, mesnimi izdelki, 
konserviranimi mesnimi 'in toplimi mes- 
nimi izdelki. Jurčičeva ulica 3; prodajalne; 
Trg Rdeče armade 2, Sp. Duplexa cesta 
42, Limburška cesta 70, Ptujska cesta 
178, Ulica XIV. divizije 90, Betnavska 19, 
Vodnikov trg 1, Dvoïakova 4., Erjavčeva 
6, Partizanska 38 in Ptujska 182. 

Za podjetje podpisujeta: 
Cretnik Ludvik, ravnatelj, samostojno, v 

obsegu pooblasti'1 in pravil podjetja; Baf- 
nik Marija, glavni računovodja, eonodpi- 
eujp    listine    denarnega,    materialnega, 
obračunskega in kreditnega značaja. 

MLO Maribor, poverjeniltvo za finance 
dne 22  aprila 1952. 

ât. Pov 56/96-52 4470 

118C. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, Pe- 

kre (p. Limbuš). 
Poslovni predmet: Živino:eia, poljedel- 

stvo, sadjaretvo, vinogradništvo, vrtnar. 
stvo in ribarstvo ter. prodaja kmetijs.kih 
proizvodov v lastnih trgovskih obratih. 

Obrati so v Kačah in trgovski obrati v 
Mariboru s poslovalnicami •• Partizanski 
19, Leningrajeki 10 e predelovalnico in 
Valvazorjeva ulica. 

Operativni upravni voditelj: OLO Mari- 
bor okolica, poverjeništvo za kmetijstvo. 

Ustanovitelj podjetja: Preneseno od 
Sveta za kmetijstvo in gozdarstvo LRS y 
pristojnost OLO Maribor okolica. 

Za podjetje podpisujeta: 
Krebs Miro, direktor, in Kac Hubert, 

glavni računovodja. 
0L0 Maribor okolica, svet za gospodarstvo 

dne 14. maja 1952. 
St. 846/1—IV/1—1952 4853 

• 
1.187. 

Besedilo: Mestno podjetje ïSplosna me- 
lianika«, Dolnja Lendava. 

Poslovni predmet: Mehanična delavnica 
za popravila motornih vozil, kmetijskih 
strojev in naiprav ter avtogensko in elek- 
trično varjenje. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
diteli podjetja: Mestna občina Dolnja Len. 
dava. 

Za podjetje podpisujejo: 
Drofenik Lojze, upravnik, Vukan Ladi- 

slav, šef knjigovodskega centra, in Biro 
Alojz, knjigovodja. 
0LÒ  Murska  Sobota,  poverj. za finance 

dne 29. apFila 1952. 
.ât. II-3939/1 •     -4697 

Af- 
llSS. 

Besedilo: Mestno gostinsko podjetje, 
obrat hotel »Triglav«, Dolnja Lend»va. 

Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 
in brezalkoholnih pijač, priprava in pro- 
daja toplih hi hladnih jedil ter druge 
gostinske • storitve. 

.Obrat je ustanovil Mestni ljudski odbor 
Dolnja Lendava. 

Operativni upravni voditelj: MLO Dol- 
nja Lendava. 

Za obrat hotel Triglav podpisujejo ose- 
be navedene pri Mestnem gostinskem 
podjetju. 
0L0 Murska Sobota, svet za gospodarstvo 

dne 12. maja 1952. 
Št. II—4101/1—F/Sn •       4792 

• • 
1189. 

Beeedilo: Krajevno trgovsko podjetje, 
Mirna  peč  (št. 14). 

Poslovni predmet: Trgovina z mešanim 
blagom. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Mirna peč. • 

Za podjetje podpisuje: « 
'"Košir"'Vida, poslovodja, v okviru pravil 
podietja. skupaj z Galičem Karlom.   . 

•   0L0 Novo mesto, poverj, za financ* 
dne 15. aprila 1952.   ,. 

.      St. 1459/1-1952   ' 4016 
• •> 

1190. 
Besedilo: Mestno krojaštvo, Slovenj Gra- 

dec. » -   \ 
Poslovni predmet: Izdelovanje moSkih 

oblek, plaščev. ženskih kostumov to •*" 
Sčev po naročilu; 

Ustanovitelj in operativni upravni-va- 
ditelj podjetja: MLO Slovenj Oradtec, »d- 

i ločba št. 247/52 z dne 25. III. 1952.- "• 
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Za podjetje podpisujejo: 
Strašek Jože, poslovodja in Žvikart Ma. 

rica, predsednik upravnega odbora^ eku. 
paj. o odsotnosti enega od teb pa Sira- 
dovuik Ivam, namestnik. 
0L0 Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 8. aprila 1952. 
Št. •/8-31/63^2 4124 

• 
1191. 

Besedilo: Krajema brivnica, Črna. 
Poslovni predmet: Vea dela brivske in 

frizerske stroke. 
Za  podjetjo  podpisujejo: 

Pongrac Franc, poslovodja, Drofenik 
Edi, tjaiiik KLO, ter Brunker creta, knji. 
govodja, po zakonitih (pooblastilih. 

Golob Stanko, poslovodja, Drolenlk Edi, 
tajnik KLO, ter Brunker Greta, knjigo- 
vodja,  po  zakonitih  poMastilib. 

Št. III/8-31/15-1952 4731 
Besedilo: Krajevna mesarija, Crna. 
Poslovni predmet: Klanje živine, pro- 

daja mesa in mesnih izdelkov. 
Ža/_podjctje podpisujejo: 

St.   III/8-31/15.1952 4728 
Besedilo: Krajevna pekarna št. 1, Orna. 
Poslovni predmet: Vsa dela in storit- 

ve te stroke. 
Za  podjetje podpisujejo: 
Jernej Rudolf, poslovodja, Drofenik Edi 

tajnik KLO, ter Brunker  Greta, knjigo- 
vodja, -po zakonitih pooblastilih. 

Št. III/8-31/184952 4733 
Besedilo: Krajevna pekar'ja št. 2, Orna. 

. Poslovni predmet: Vsa dela in storitve 
te stroke. 
"•.Za podjetjo podpisujejo: 

Prelovčok Franc, poslovodja. Drofenik 
Edi, tajnik KLO, 1er Brunker Greta, knji. 
govodja po zakonitih pooblastilih. 

Št. III/8-31/18-1952 4734 
Besedilo: Krajevna sedlarska in tapet- 

niška delavnica, Črna. 
' Poslovni predmet: Vsa dela teh strok. 

Za podjetje podpisujejo: 
Fajmut Franc, poslovodja, Drofenik Edi, 

tajnik KLO, ter Brunker Greta, knjigo- 
vodja, po zakonitih pooblastilih. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetij: KLO črna, odločba, it. 
11/1. 

Besedilo: Krajevna efthnomija in vrt- 
narija,. Ravne-Guštan j. 

Poelovnf predmet: Pridelovanje in (pro- 
daja zelenjave, poljskih pridelkov in cvet- 
lic itd. 

Ustanovite} in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja : KLO GužtanJ, odločba št. 
566/1-1052 z dne 22. •. 1952.. 

Za podjetje podpisujejo: ' 
Filer Fran io, upravnik, Puh Bolti, ra- i 

cunovodja,   Zavodnik Frane,  vrtnar,   ter 
Pužnih Zofka, nom. knjigovodja, po zako- 
nitih .pooblartilih. 

St. IH/8-31/92-1952 4735 
Besedilo: Krajevna krojaška delavnica, 

«listanj. 
Poslovni predmet: Vsa dela te etroke. 
ustanovitelj in operativni upravni vo. 

<Mej: KLO Guštanj. 
Za podjetje podpisujejo: 

Kokelj Ivan, upravnik, Puh Bolti, ra- 
cunovodK Krovoma Marica, kroj. pomoč. ' 
nica-in pU|nilk Zofka^ knjigovodja, 
Po zakonitih pooblastilih. 

St. •/8-31/91.1952        ,  4722-( 

•' SS?*1?*  Kraìe•a mesarija, Guštanj. 
Foalpvni predmet: Klanje živine, pro- • 

-«•J* meea-m meanih iadèlkov. 

Ustanovitelj in» operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Guštanj, odločba št. 
374/1 z dne 22. III. 1952. 

Za  podjetje podpisujejo: 
Šmaueer Jože, upravnik. Puh Bolti, ra- 

čunovodja, Grabner Jože in piušnik Zotica, 
pom. knjigovodja, po zakonitih pooblasti, 
lih. 

St. •/8-31/85-1952   >       4727 
Besedilo: Krajevna pekarna It. 1, Gu- 

stanj. 
Poslovni predmet: Vea dela in storitve 

te stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni -vo- 

ditelj podjetja: KLO Guštanj, odločba št. 
574/1 z dne 22. III. 1952. 

Za podjelje podpisujejo: 
Škof Jože, upravnik, Puh Bolti, računo- 

vodja, ter Logra Marija, prodajalka, in 
Pušnik Zofka, pom. knjigovodja, po zi. 
konitih pooblastilih. 

Št. III/8-S2/66—1952        4729 
Besedilo: Krajevna pekarna Št. 2, Gii. 

»tanj. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Guštanj, odločba St. 
575/1 z dne 22. III.  1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Jelen Ivan, upravnik, Puh Bom, raču- 

novodja, Vrbnjak Franc, pek; pomočnik, in 
Pušnik Zofka, pom. knjigovodja, po zako. 
nitih pooblastilih. 

Št. •/8-31/87•952 -4725 
Besedilo: Krajevna soboslikarpka delay, 

niča, Guštanj. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in operativni  upravni vo- 

ditelj podjetja,: KLO Guštanj, odločba št. 
578/1 z dne 22. III. 1952. 

Za podjelje podpisujejo: 
Večko Franc, upravnik,' Puh Bolti, ra- 

čunovodja, Knez Gregor, eobosi pomočnik, 
in Pulnik Zofka, pom. knjigovodja.', po 
zakonitih pooblastilih. ' 

Št. III/8-31/90-1952       '   4726 

•Besedilo: Krajevno sodavlcaretvo, Gu- 
štanj. ".•'-'•• 

Poslovni predmet: Izdelovanje sifona in 
pokalice. 

•Ustanovitelj, in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Guštanj, odUočba št 
569/1 z dne 22. III. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Filer Franjo, upravnik. Puh Bolti, ra- 

čunovodja, Pušnik Zofka, pom. knjigovod- 
ja, C?o zakonitih pooblastilih.. •- 

Št. III/R41/88-1952 . 4724 
Besedilo: Krajevna ekonomija, Mežica. 
Poslovni predmetr Živinoreja, mlekar- 

stvo in vrtnarija.    • •   . :, 
Ustanovitelj • in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Mežica,'odločba Št. 
119/52.   ' : 

Za, podjetje podpisujeta: • 
Ledinek Rudolf, upravnik, Kuhar.Mil. 

toa, računovodja, no zakonitih pooblastilih. 
Št. III/8-31/93-19S2 4736 

0L0 Slovenj Grade«, poverj. • finance 
dne 28. aprila 1952..    ... 

''"' '     '•¥•"'     .' -V' : 

1192. 
Beeedilo:-   Sindikalni    Iòne    »Gradi. 

•••, Vnzenica. 
r Poslovni predmet: Predvajanje filmov. 

Podjetje je bilo ustanovljeno i odločbo 
št. 30/52 z dne 6. V. 1952. 
.- Operativni, upravni   voditelj:-  Ui ravn' 
odbor sindikafce..podružnio8 Gradiš IMM, . 
-Viuzenica. .. •    c ' ' 

Za podjetje podpisujejo: 
Kralj Cirà,   upravnik,   Sorebre Krista, 

ing. Peétaj Alojz, tajnik, 1er Pukšič- Franc, 
namestnik, po zakonitih pooblastilih.   - 
ÜL0 Slovenj Gradec, svet za gc*podar.tvo 

da« 12. naia. 1952. 
Št. III/8-32—1952 4855 

• 
1193. 

Besedilo: Trgoviko podjetje ' »Potro*, 
nikc, Šoštanj. 

Poslovni predmet: Trgovina z mešanim 
blagom na drobno. • 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi. 
tel j podjetja: OLO Šoštanj. 

Za podjetje podpisujejo: 
Videmšek Franc, poslovodja, AramFa- 

nika, »anieščcnka in (predsednik odbora, 
Einfalt Pepca, naaieečenka in Slan odbora, 
po -dva skupaj. 

OLO Šoštanj, poverjenlštro'sa financ«   ' 
dne 6. maia 1952. 

Št. 2267/1—52 4608 

1194. * '   '' 
Besedilo: Strojno pletilstvo, Zagorje 

(št. 106). 
Poslovni predmet: Izdelovanje pletil: 

skih izdelkov, popravila in druge etoriive 
pri neposrednem naročilu. 

•Ustanovitelj in operativni upravni vodi. 
teli podjetja: KLO Zagorje.     •"    ' 

• 2a podjetje podpisujejo: • '  ' 
Bazelj Alojz, poslovodja, Herman Eia. 

računovodja in Drnovšek. Nada, član cd» 
bora. namestnik, v okviru zakonskih do- 
ločil in pravil -podjetja.   •     .-    . 
OLOTrbovlje, poverj%ništvo za finance 

dne 5. mah *95:•. 
St. 2265/1-52 4601 

.ïMlii 

8preme mbe 
1195. • 

Besedilo:   Trgovsko   podjetje 
LJubljana (Titova 31). 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje t iL 
vili »Živila« v Ljubljani, skrajšano; .»Zi- 
nila«, Ljubljana,:    *" 

Izbriše, ee MàroH Božena' in vpiÊfc  :•• 
Kave Ljubo, glavni rčaunovodja, ki. eo. 

podpisuje ljetine po 47. členu spi. zako. 
na o drl. gosp. '^podjetjih. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljobljane 

dne 13. maj« 1952. 
St. 243 214—1952 ' 4945 

* 
1196. ' . -I 

Besedilo:- >Savjke elektrarn«, Kranj. 
Izbrišeta se ing. Mikič Josip'in Pšenica 

Janko ter vpišeta: 
.ing. Kmet Branko, glavni jnZenir, ki 

podpisuje v' odsotnosti direktorja, v iste m 
obsegu, razen v (personalnih zadevah, ter 
Jakše Janez, obratovodja HE Moste — Zi- 
rovnlca, ki podpisuje v zadevah gradbišča 
in obrata HE Mosfe — Žirovnica, v ietem 
obsegu kot direktor, razen v personalnih 
aadevah...        «   •• 
Ministrstvo (a finance LBS. Ljubljana 

.dne 15.'   maja 1952. 
•••••'   '        St. 243 27/2—1952 4947 

1197. '•   <    .   -   • 
Besedilo:   Trgovsko   podjetje »Koloni, 

alee, Ljubljana, Celorgk* 81. 
labriSe se. Rajšp Joie in vpiïe       ', 

'. Žagar Marija, v. d. računovodje. • 
MLO LjnbUana, norerjeniirvo, • finance 

i. fdoe 26. aerila 1952. 
. -   ôt  1220/52 "4584 
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1198. 
. Besedilo: "Mestno podjetje »Angorat 
tovarna vrhnjih pletenin, • Ljubljana, 
Emouska e. 2. • 
• Izbriše se Guzelj Milan iti vpišeta: 

Janežič Rudolf, direktor, in Pirih Marija, 
komercialist. 
SILO Ljubljana, poverjeništvo la iinance 

dno 8. maia 1932, 
Št. 1607/52        ' 4764 

1199. 
Besedilo: »Okrajni avtopromet«, Celje 

okolica,  Št. Peter' v Sar  dolini. 
Podjetje je z odločbo OLO Celje okolice, 

it. 10/52 z dne 5. IV. 1952. prešlo v li- 
kvidacijo. 

Za   podjetje  v likvidaciji  podpisujejo! 
Tratnik   Stanko,  knjigovodja,   Breznikar 
Franc,  OLO   Celje  okolica   in   Kovačič 
Alojz, OKAP, St. Peter. . 
,0L0  Celje okolica, povcrj. za finance 

dne 15. aprila 1952. 
St. 1139/1952 4262 

* 
1200. 

Besedilo:   Klavnica  in  mestn>ea   SILO 
Črnomelj. 
, Vpiše se , 

Sturbej Marija, računovodja, ki bo so- 
podpisovala skupaj • upravnikom Plutom 
Jožetom, v mejah zakonskih predpisov 
in pravil podjetja. 

št. 390/25 4604 
Besedilo: Parna pekarna MLO Crno. 

molj. 
Izbriše se Jurjevič Jože in vpiše 
Jurjevič   Viktor,  upravnik,   ki   sopod- 

Sisuje skupaj z računovodjem Sturbej 
. arijo po zakonitih :predipisiih in pravilih 
podjetja. 

Št." 390/24 1603 
Besedilo: Vodovod MLO Çrnomelj. 
Vpife  ge 
Kvae, Vojko, knjigovodja,-ki bo sopcd- 

Tjisoval skupaj z'upravnikom Late>rnerjem 
Francem. 

"    :   ' , ',, Št. 390/22   . - 4603 
OLO Črnomelj, gret »a .gospodarstvo 

dne 5. maja  1952.,   . . 
• 

• 1201. '...-, 
Besedilo: Združenje državnih gostinskih 

podjetij, Gorica.   -, 
• Podjetje  Je   preÈlo  v  likvidacijo. 

Likvidatorji eo: Vižintin Albert, pred. 
eednik,  Bašin  Marjan   in   Nibnant   Vi- 
ktor, člana. ' 

OLO   Gorica, poverjeništro za iinance 
dne 28. decembra 1951. 

Št. .2167/51     '       ,     1906 
•   •;.: 

1202. 
Besedilo podjetja; Mesarije, Mizarska 

delavnica, ^aga, Gostilna, Frizerska de- 
lavnica. Čevljarska delavnica;" Mehanična 
delavnica,  Stična. 

Pri vseh podjetjih se izbrišeta Pajk 
-Alojzij, jjn Lavrič Anion 1er vpišeta: 

,Bašelj. Jože. upravnik, in, Seme Janez, 
predsednik KLO Stična..   ." 
OLO Grosuplje, poverjeništvo za finaneè 

dne 9. .junija 1951. 
Št. 61/1. 2, 3, 4, 5, '6, 7./51   5702a-e 

..' ..     .,    • ..,  .-. 
1203. 

Besedilo: Krajevno ' prevozniško pod- 
jetje. Gros» pije: Krajevno podjetje »Ki- 
no«, Grosuplje; Krajevno podjetje >2aga<, 
Grosnplje; Mesarija KLO Grosuplje: ML 
zarsko podjetje KLO Grosuplje in Meha. 
niëna delavnica KLO-Grosuplje.. 

Pri vseh podjetjih ee Izbrišeta Trpin 
Rudi in Levstik Anica ter vpišeta: 

Kfluc Aura, sef knjigovodskega centra, 
Grosuplje, in  Babic Vera, fakturiet. 
OLO Grosuplje, poverjeništvo za iinance 

dne 19. junija 1951. 
•    Št. 144/1, 2, 3, 4. 5, 6/51    6047a-d 

* 
1204. 

Besedilo: Okrajno podjetje »Odpad« z« 
ïbiraDje odpadkov, Kočevje, 

Besedilo  odslej:   Okrajno   podjetje  w 
promet  in   zbiranje   odpadkov,  Kočevje. 

0L0 Kočevje,  svet  za gospodarstva 
dno S. maja  1952. 

Št. 531 4703 
* 

1205. 
Besedilo: »Megopot«, trgovina z meša. 

nim blagom,  Tržič. 
Besedilo: odslej: Mestno trgovsko pod- 

jetje »Preskrba«, Tržič. 
OLO Kranj okolica, poverj. za fiuance 

dne 28. aprila 1952. 
Št. 11-17076.52 448-1 

•¥• 
1206. 

Besedilo: Mestne pekarne (M?ribor, 
Grajski trg 6). 

Besedilo odeloj:    Pekarsko podjetje 
»Center« (Maribor, Grajski trg 6). 

Izbrišejo se obrati: 2. Partizanska 29, 
4. Radvanjeka 13, 6. Ptujska 23, 6. Ulica 
14. divizije 73, 7. Ulica 14. divizije 80, 8. 
Obrežna 1, 9. Li'mbuŠka 72, 10. Glav. 
ni trg 9,1 11. Radvaujsika 43, 12. Par. 
tizanska 59, 13. Ptujska 61 in .14. 
••^ Rdeče armade 2; prodajalne; št. 
2.   Partizanska   29, . 4.   Radvanjska   13, 
5. Ptujska 23, 6. Ulica 1,4. divizije 73, 
8. Obrežna 1, 9., Limbuška 72, 14. Ptujska 
61, 15. Ulica 14. divizije .25, 16. EKorako- 
va 10, 18. Trg Rdeče armade 2, 10. Glavni 
trg 9, — prodajalna — slaščičarna št. 2. 
Partizanska 8 in št. 5. Ptujska 87. 

Vpišejo se obrati: »Pai gradue, Graj. 
ski trg 6; »Pri trgu«, Koroška 24; »Me. 
lje«, Meljoka 23; — prodajalne: »Pri gra- 
du«, Grajski trg 6; »Pri" trgu«, Koroška 
21; »Melje«, Meljftka 23; »Pri malem mo. 
ehi«, Koroška 47, m»Košaki«, Partizan, 
eka 59. 

Izbrišeta se Paškulin Avgust, Grum 
Anton in vpiSeia:     '      , 

Adam Štefan, ravnatelj, ki podpisuje 
samostojno, v okviru pooblastil in pravil 
podjetja; 'Müller Rihard, glavini računo- 
vodja, kl podpisuje poleg ravnatelja listi. 
ne denarnega^ materialnega, obračunske, 
ga In kreditnega pomena. 

St. Pov 56/78-52 4460 . 
Beeedilo: Podjetje »Slikar« (Maribor, 

Prešernova 26 ). 
Izbrise se Križani« Stefan in vpiše;. 

. Ravbar  Jože,   ravnatelj,  ki   podpisuje 
samostojno, v okviru pooblastil in pra. 
vil podjetja. 

Št. Pov 56/77.52 4457 
SILO  Maribor,   poverjenišivo   za  finance 

dne 3. aprila 1952. 
•....-*. -      < 

1207. 
Beaedilo: Mestno urarsko podjetje (Ma- 

ribor, Gosposka 15). 
Operativci upravni, voditelj odslej: 

MLO Maribor, poverjeništvo za trgovino 
in preskrbo. S 
'Poslovni (predmet odslej: Trgovina • 

urami in izdelki iz plemenitih kovin na 
drobno. 
MLO  Maribor,  poverjeništvo  za  Iinance 
'•    • *  -dne- 24. aprila- •2.     ' 

Št. Pov; 561/98^2 • 44•? 

1208. 
Besedilo:    Mestno zlatarstvo  (Maribor, 

Koroška 8).   • 
Izbriše se Koren Ivan in vpiše: 
Koller Neža, računovodja, ki podpisuje 

poleg poslovodje listine denarnega, mate. 
rialnega, obračunskega in kreditnega po. 
mena. 

Št. Pov 56/104—52 4477 
Besedilo: Trgovsko podjetje • živino m 

mesoni »Rog« (Maribor, Slomškov trg 6). 
Poslovni predmet odslej: Nakup živine 

in mesa ter prodaja mesa in 'mesnih, iz. 
delkov in trgovina z živino na drobno in 
debelo. 

Št. Pov 56/103-52 4471 
MLO Maribor, poverjeništvo za finance 

dno 26. aprila 1952. 
• 

1209. 
Besedilo: Krajevna žaga »Jama-Dvor« 

(Jama 11). 
Izbrišeta 6e Vidmar Martin in Jarc 

Vlado ter vpišeta: 
Zupančič Dušan, poslovodja, in P3ut 

Kristina, ki podpisujeta po pravilih (;••1. 
jetia. 

OLO Novo mesto, poverj.  za finance 
dne 16. aprila 1952. 

Št.   1531/1 R943 

* 
1210. 

Besedilo: »Kino«, Ormož. 
Št. 540/1.52 3610 

Besedilo; Mestna gospodarska podjetja, 
uprava hiš, Ormož. 

Besedilo odslej: Uprava nepremičnin« 
Ormož. 

Izbrišeta se Šouaja Milan in Plaveč Fa- 
ni  ter vpišeta: 

Jambrekovič Marica, upravnik, Megla 
Jakob, računovodja. 

Št. 539/1-52 3611 
0L0  Ptuj.  poverjeništvo  ra   finance 

dne 8. Aprila 1Ö52. 

* 
1211. 

Besedilo: Mestna tkalnica in barvarna 
Ptuj. 

Izbriše se Hlupič Ivan in vpiše: 
Bregant  Pavla, knjigovodja.' 

Št. 665/1-5 464,1 
. Besedilo:     Okrajno     artoprevozn šlvo, 

Ptuj. 
Beeedilo odslej: Okrajno avtoprevosni- 

štyo, Ptuj, v likvidaciji. 
Za podjetje v likvidaciji bedo podpiso. 

vali člani likvidacijske komisije: Tušek 
Marija, Mere Jože in Brglez Jurij. 

£1.638/1-52 4646 
OLO Ptuj, svet za gospodarstvo-, ' 

dne 8. maja 1052. 
•¥- 

,1212. 
Besedilo: Krajevna žaga, Ivanjci. 
Podjetje je prešlo v pristojnost KLO 

Ivanjci. 
0L0   Radgona, poverjeništvo za  finance 

dne 14. marca 1952. 
št  347/4 2635 

1213. 
Besedilo: Gostinska podjetja, Dravograd. 
Izbriše se Kajžer Ivan in Rustejà, Dra- 

go, ter vpišeta: '..'','>' 
Ogrizek Anton, upravnik In Gologranc 

Štefka, računovodja, ki podpisujeta skur 

pai. ' ' 
' OLO Slovenj, Gradec, poverj. za finance 

•     '      dne' 16. aprila 1932. 
. št.. •/8 31Ž70.1952 - - '• 4139 
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1214. 
Besedilo: Gostišče, K LO  Ljubno. 

Izbrišeta ee Šerbela Franc in Orešnik 
Frano ter vpiše 

Papeš Franjo, nižji knjigovodja. 
St. 2218/4—52 4797 

Besedilo: Ključavničarstvo - klejiar&tvo, 
KLO Ljubno. 

Izbrišejo se Sarbela Franc, Robnik Vin. 
ko in Orešnik Franc ter vpišeta: 

Papeš Franjo, knjigovodja. Sem Martin, 
poslovodja. 

St. 221S/2-52 4784. 
B'esedilo: Soboalikarêtvo.iMÎarstvo, KLO 

Ljubno. 
Izbrišejo se Orešnik Franc, Tesovn& 

Jože in Žamemik Franc ter vpišeta: 
Papeš Franjo, nižji knjigovodja, in Je- 

ran Janez, poslovodja. 
Št. 221S/1-52 4705 

Besedilo: Šiviljsko.krojaška delavnica, 
KLO Ljubno. 

Izbrišejo   so   Hemic   Stanko,   Oreinik 
• Franc in šerbela Franc 1er vpišeta: 

«Papeš Franjo,    ničji knjigovodja, Sem 
Jože, poslovodja. > 

St. 2218/11-52 4S02 
Besedilo; Klavnica-mcsarija, KLO Ljub- 

no) 
St. 2218/10—•>'2 4S01 

Besedilo:  Pekarna, KLO Ljubno. 
St   2218/7—32' < 4793 

Besedilo: Remontno podjetje, KLO 
Ljubno. 

H 2218/S-52 4799 
Besedilo: Trgovina z mešanim blagom, 

KLO Ljubno. 
Pri  vseh pc-djeljih se izbriše    Oreinik 

Frane in vpiše: 
Papeš Franio, nižji knjigovodja. 

Št. 2218/12—52 ' \"        4803 
0L0 Šoštanj, firet\ia gospodarstvo 

dne 6.  maja 1952. 

1215. 
i  . Besedilo:    Okrajna    tovarna   gumbov, 
Šoštanj. 

Podjetje ee je spojilo z Okrajno tovarno 
°'roške konfekcije, Šoštanj. 

Besedilo odslej: Okrajna tovarna kon- 
lekcije in gumbov, Šoštanj. 

OLO Šoštanj, svet za gospodarstvo 
dne 6. maja 1,952. 

.     Št. 1396-1/52 4804 

1216. 
Izbrisi 

Besedilo: Podjetje za generalna in sred- 
nja popravila avtomobVlov St. Peter pri 
G°rici; skrajšano: Avtoobnova St. Peter 
pri Gorici. 

Ker je prešlo z odločbo vlade LRS, st. 
II—332/1—52 z dne 10. III. 1952 v pri- 
etojnost OLO Gorica. 
Ministrstvo za  finance LRS, Ljubljana 

dno 29. aprila 1952. 
št. 243 41/1—1952 4651 

1217.        . * • . 
Besedilo: Gostinsko v podjetje >Hotel 

sIon<. Ljubljana. 
•••.•1•• PrešI° z odločbo vlade LRS št. 
•.•••/1.52 z dne 19. IV. 1952 v pristoj- 
nost MLO Ljubljana. 
Ministrstvo   za   finance  LRS,   Ljubljana 

dne 9. maja  1952., 
Št. 243 211/1.1952 4942 

1218. 
Besedilo: Podjetje za generalna, in sted. 

nja popravila avtomobilov, Maribor (Mlin- 
ska 13). 

Ker je prešlo z odločbo vlade LRS, it. 
II.332/1-52 z dne 18. III. 1952 v pri- 
stojnost MLO Marbor. 

Ministrstvo  za finance LRS, Ljubljana 
,    ' dne 15 maja 1952. ' 

Št 243 224—1952 ' 4948 
•¥•     . 

1219. 
Besedilo: Držvno posesvto Ormošnjke; 

Živinorejsko gospodarstvo, Kočevje; Živi. 
norejgko-poljedelsko gospodarstvo, Stara 
cerkev; , Podjetje za kmetijsko strojno 
službo, Kočevje-Breg; Trgovina državnih 
posestev Slovenije, Ljubljana; Trgovin* 
državnih posestev Slovenije, Kranj, in 
Gozdno gospodarstvo, Kočevje. 

Podjetja se izbrišejo zaTadl spojitve. 
Ministrstvo za finance  LRS, Ljubljana 

dno 24. maja 1952. 
Št. 243 207—1952 4647 

1220. 
Besedilo:  »Oblačila   po   želje«   (Ljub- 

ljana, Celovška 97). 
Ker se združi s podjetjem »Modno kro. 

jašivo«   Ljubljana,  Titova   47b. 
MLO Ljubljana, poverjeništvo »a finance 

dne 24. aprila 1952. 
Fin št. 1442/52 4532 

* 
1221. 

Besedilo: Uprava nepremičnin Ljublja- 
na, Kolnikova 1•. 

Ker se je preoeoovala v  gospodarski 
zaivod. 
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance 

dne.26. aprila .1952. ,     '     . 
Š*.   1461/52'    • 4535 

1222/ ' ,."-•.'•.•'.',• 
Besedilo: Dečja restavracija, Celje. 
Zaradi končane likvidacije  
MLO Celje, poverjeništvo  »a finance 

dne 12. a.nriîa 1952. 
Št. IX—476-1952 3S05 

• 
1223. . 

Besedilo: Krajevna hranilnica KLO .Ri. 
bn'ea. 

Ker ninia vec pogojev za nadaljnji ob. 
*loj. 

ÖL0 Kočevlje,  svet za  nospodarstvo 
' dne 8. maja  1952. 

št. 407 4701 

Zadružni resister 
Pri   vsaki   registraciji  ie# »«dei  podjetja 
»značen v besedilu.' dan vpisa, spremembe 

ali izbrisa pa • datumu 

Spremembe 
296. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Gornjem 
gradu., 
,   Na  občnem zboru 23. II. 1952 so-bila 
spremenjena pravila. 

' Besedilo   odfelaj:Kmeiijeka   zadruga   z 
omejenim jamstvom • Gornjem gTadu. 

Vsak zadružnik odgovarja • 10 kratnini 
zneskom glavnega, oziroma četrtinskuga 
deleža. Glavni delež znaša 1000 din, ce. 
trtinski  delež Pa  250  din.. 

Izbrišejo se Kolenç Ivan, Stare Fanika 
In Jelšmik Alojzij in vpišejo novi Člani 
upravnega odbora: ' • ' 

Hren Alfonz, zadružnik. Gornji grad 
92, predsednik, PreseČnik Ivan, smet, 
Lenart 1, Rojten Rudolf, Kovač, Gjrnji 
grad 15. Tratn'k Jože je popredeednilc- 
odbora. 

Zàdr VII 59/13 ,   4657 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje. 

nlm jamstvom, Kostrivnica. 
Izbrišejo se Kovač Alojz, Gril Anton, 

Pepelnik Vinko. Kampuš Alojz, Drolenik* 
Jurij in Lah Franc ter vpišejo novi člani 
upravnega   odbora,  posestniki: 

But Vinko, predsednik, Gosak Anton, 
tajnik, Junež Milan. pos. sin, Kostrivnica, 
in Kokot Franc, Podtplat. 

Zadr VII 116/7 4268 
Okrožno  sodišče v Celju 

dne 25. aprila 1952. 

Razglasi sodišč    • 

Uvedba postopanja    i 
za razglasitev za mrtve. 

Vil, ki o pogrešan.h UaJ redu, »e pozi- 
vajo, naj o tem poročajo «odlščeru, pred- 
tagatcljen, ah skrbnikom. l'w preteka 
rokov  bodo sodiSfa odločila  o  predlogih 

IV  R 821/52 ' 4060 
Pajk Jožef, roj. 30. III. 1915, sin Mi. 

haela in Amalije, rojene Teržan, Jeeenik 
28, Marci, se kot borec kozjanskega odre- 
da od pomladi 1945 pogreša. 

Predlagateljica je Čadej Amalija, pre- 
vžitkarioa, Jeaenik 28, p. Jurklošter. PrL 
glasifveni rok; tri mesece od te objave., 

Okrajno sodišče v Celju    ' 
dne 16. aprila 1952. 

I R 303/50.7    , ..'/' 11403 
Kumar Forane, roj. 18. II. 1928 sin, Iva- 

na in Frančiške rojene Lango, kmet • 
Brezovem 5,' Kal nad Kanalom, je kot 
borec NOV baje padel pomladi leta 1943. 
Predlagateljica je Huma.r Slavka, Nova 
Gorica blok VI, skrbnik,Lah Rudolf, zem. 
ljiškoknjižni relerent v Gorici. Prigla» 
sitveni rok: dva meseca od te objave. ' 

Okrajtin sod-šče v Gorila " s' 
,dne 20. novembra 1851. 

I R 15/52-3 ' 4100 
Vraničar Jože, roj. 5. II. 1952, Slamna 

vas 8, Črnomelj, sin'Antona in Ane roje- 
ne Rezek, delavec, je odšel 29. I; 1943 v 
NOV in se od maja 1943 pogreša. Pred. 
lagateljica je Vraničar Ana, Slamna vas 8, 
skrbnik pa Veselic Stanka, admiin. ma. 
nipulantka pri tem sodišču. Priglaeitvetti 
rok: dya meseca po tej objavi. ; 

' *    Okrajno  sodišč«  •   Metliki 
"'  dne 22; aprila 1952. '"• 

VII R 40/52 ,4491 
Zupanič Jožef, roj. 1912, sin Zupana 

Marije, Gerečja vas 39, se kot prisilni 
mobiliziiraiiéc v. nemško vojsko, iz Goslar- 
ja od pomladi. 1945 pogreša. Predlaga, 
teljic^ je ' mati. Zupanih Marija. Gerečja 
vas 58, skrbnik Nahberger, Štefan, Ge. 
rečja vas 12. Priglaeilvemi rok: tri mesece 
od te objave. • - ,•• 

Okrajno sodišče T Ptuju 
dne 26. aprila 1952. I 

I R 650/52-4    i     '       -   '-   '-j '• 3983 
. Janbar Valentin, roj;'14. II. 1901, em 

Jožeta in Marjane Stare, Podnart se kot 
borec NOV od nemSke ofenziv« v.apria 
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1941 pogreša. Predlagateljica je zaročenka 
Stanovnik Terezija, Virmaïe 17 pri Sk. 
Loki, skrbnik Gostič Milan uslužbenec pri 
tem eodišču. Priglasitveni rok: dva me- 
eeca po tej objavi. 

Okrajno sodiate • Radovljici 
dne 18. aprila 1952. 

I R 407/02 4059 
Rabič Albin, roj. 28. II. 1913, gozdni 

deìaveo Šmartno na Pohorju 14, ee kot 
mobiüziranec nemške vojake, od 1•. XII. 
1944 pogreša. Predlagateljica je Rabio 
Jožefa, Juršna vae 19, skrbnik Moškoto- 
vec Julijana, uslužbenka pri t*m eodišču. 
Priglasitveni rok: trj mesece od te obja- 
ve. 

Okrajno sodišče v  Slov. Bistrici 
dne 16. aprila 1952. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo • tožbab fasto- 
pali loienee, katerih bivališče nj mano, 
na njihovo uerarnoBt in stroške, doklei 
se «ami ne »glasijo ali ne imenujejo po- 

oblaščence 
• Tožbe za razvezo zakona: 

G 492/52—4 4438 
Tomažič Konrad, delavec v Mariboru, 

Ob jarku 6, proti Tomažič Štefaniji rojem 
Kukovec, gospodinji v Mariboru, Mlinska 
26 

Kovač Viktor, delavec, Pobrežje, Make- 
donska 8, proti Kovač Tereziji, gospodinji 
v Sao Paolo, Brazilija. 

Toženkam neznanega bivališča je skr», 
nik Sande Jože, nižji pravni referent pri. 
pravnik pri tem sodišču. 

Okrajno sodišč© Maribor mesto 
dne 1. aprila 1952. 

G 623/52-6 4437 
-.Iniihar Katarina, gospodinja v Manbo- 

bo, "Nasipna ulica 114, proti Intiharju Jo- 
žefu,, meearju v Mariboru, Koseškega uli. 
ca 12, 
«.'Velcebah Jožef, knjigovodja v elektrar- 
ni .Šoštanj, proti Velcebah Hermini, roj. 
Koren*, naméScenki v Mariboru, Gosposka 
13. 

. Skrbnik tožencem neznanega bivališča 
je Sande Jože, uslužbenec pri tem sodi- 
šču. Razprava v obeh zadevah bo 30. V. 
1952 ob 6.30 pri tem eodišču, goba št. 
£6/11.     . 

Okrajno godište Maribor mesto 
-dne 24. aprila 1952. 

Amortizacije 
Urede •• postopanje ia amortizacijo 
vrednotnie. katerih imetniki se pozivajo, 
naj T danem roku priglasijo sodišču t»oje 
ora vice, sicer se bodo vrednotnie '.«ekle 

t» ••••••••• 
ÏR 353/52 4752 

Dejak Ivana, Ljubljana, Polje 56, prosi 
za amortizacijo izgubljene zavarovalne 
police št. 20334 (prepis pol. 16421) izdano 
•v Ljubljani 25. IX. 1941," prevzeta po 
DOZ; zavarovana vsota 10.000 Lit (26.315 
dinarjev), začetek zavarovanja 1. XII. 
1949, koneo 1. XII. 1957. Zavarovanka in 
koristnik Dejak Ivanka, roj. 26. IV. 1888, 
po njeni emrti prinositelj. 
I R 352/52 4753 

,- Kruljo Tatjana,, zastopana 50 očetu 
Kruljcu. Alojzu, Ljubljana, Postojnska _22, 
prosi za arnortiizaeijp izgubljene vložne 
knjižice Komunalne banke v Ljubljani št. 

7708 na ime Kruljo Tatjana, oziroma' pri. 
nosnika, v vlogo 1000 din.' 

Priglasitveni rok v obeh primerih je: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče Ljubljana mesto 
dno 10. marca 1952. 

I R 684/52 3990 
Ažman Jože, izvošček iz Boh. Bistrice 7, 

prosi za amortizacijo svoje izgubljene za. 
varovalne police bivše Vzajemne zavaro- 
valnice »Karitas« št. 53707 z zararovalno 
vsoto 7.200 din. Priglasitveni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče • Radovljici 
dne 3. aprila 1952. 

I R 730/51 3991 
Benedičič Mirko, tov. delavec, Jesenice, 

Industrijska 16, prosi za amortizacijo iz. 
gubljene hranilne knjižice št. 26934 na 
Ime Benedičič Marija, Novi Sad 4, izdano 
od biv. Mestne hranilnice v Radovljici z 
zneskom 1.230 din - Va 31. II. 1951. Pri- 
glasitveni, rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče r Radovljici 
dne 14. aprila 1952. 

4173 
Zemljeknjižni oklic 

Opr. št. I 447/51 
Dražba 

Dne 26. VI. 1952 dopoldne ob 6. uri 
bo pri tem eodišču, v sobi št. 4 dražba 
nepremičnin: 

zemljiška knjiga Slov. Bistrica, vi. št. 
667, cenilna vrednost 266.276 dih, naj- 
manjši ponudek 177.517 din. 

Pravice,'Id bi ne pripuščalo dražbe, je 
treba priglasiti sodišču najpozneje rari 
dražbenem nairolm pred začetkom' dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnin v. škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. Sicer pa opozarjamo 
na dražbeni oklic, nabit na uradni deski 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 16. aprila 1952. 

Razne objave 
POZIVI upnik« m in dolžnikom 

naj , v. danem   roku   priglasijo,  terjatve 
oziroma   poravnajo   svoje   obveznosti   do 
podjetij v likvidaciji, sicer se. bodo dolgovi 

sodno Izterjali 
5160 

>SAD<i družba z omejeno zavezo, trgo. 
vina s sadjem in zelenjavo na .debelo v 
Ljubljani, Pogačarjev trg 1, je prešla v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni po 
tej objavi. 

Likvidator 
•      , 4905 

Kmetijska zadruga Sela pri Hinjah je 
30. VI. 1951 prešla v likvidacijo. Prigla. 
sitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidator 
St. 311 4839 

Ekonomija -Železarne Guštduj Je pre- 
šla na podlagi sklepa delavskega sveta 
Žeiezrne Guštanj dne'1. V. 4952 v, •. 
kvidacijo. Priglasitveni rok:- 30 dni po 
tej objavi. 

Železarna Gnštanj 
4756 

Po sklepu občnega zbora je prešla Po- 
trošnika  zadruga   z o. z. v  Šoštanju  z 
dnem.-1. V. 1952 v likvidacijo Priglasitve- 
ni.rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija: 

Št.  61/3-52 4838 
Z odločbo OILO Krško, št. 339/1-52 z 

dne 10. IV. 1952 je prešel trgovinski od- 
delek pri Združenju državnih goetinekih 
podjetij okraja Krško z 31. III. 1952 v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni od 
te objave.. • 

likvidacijska komisija 

Št. 9/52 4816 
Po odločbi OLO Murska Sobota, it. 

2334/1 z dne 15. IV. 1952 je prežlo Okraj, 
no. avtoprevozniško podjetje v Murski 
Soboti v likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 
dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

3137 
Ekonomija Kmetijske zadruge Dolsko je 

po sklepu seje upravnega odbora z dne 
17. V. 1952 prešla v likvidacijo. Prigla. 
sitveni rok: 30 dni od to objaive. 

Kmetijska zadruga Dolsko 
Št. 32/1-52 4812 

Na podlagi odločbe OLO Trebnje z dne 
5. V. 1952, št. 1130/1 je prešlo Okrajno 
avtoprevozniško podjetje Trebnje 8. V. 
1952 v likvidacijo. Priglasitveni rok: 15 
dni po tej objavi. 
Okrajno avtoprevozniško podjetje >0kap<, 

Trebnje 

št. 515/52 .   4704 
Z odločbo KLO Dovje-Mojstrana št. 

282/52 z dne 8.' V. 1952 preide Krajevno 
krojaško podjetje Mojstrana z dnem 1; VI. 
1952 v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 
31. V. 1952. 

. Likvidator 
Št, 511    . ":   .3838 

Po določbi OLO Kranj okolica, poverj. 
za trgovino in gostinstvo, št. 205/1-1/3 
z dne 19. III. 1952 preneha Industrijski 
magaein >Tovarne športnih čevljev,* .Žiri 
1. IV. 1952 z obratovanjem. Priglasitveni 
rok: 30 dni po tej objavi. ' :    • 

Alpina, tovarna čevljev, Žiri 
št. 3/52 .   4706' 

Z odločbo OLO Krško, št. 471/1 je pre. 
šel Industrijsjîi- magasin >Rudnika Št. 
Janž-Krmeljc 30. IV. 1952 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: do 15. VI. 1952. 

Likvidacijska komisij* 

izgubljene listine 
preklicDJpjo 

Anflolič Josip, Ljubljana, Grajska pia. 
nota, delovno knjižico, izdano 1. 194» v 
Celju. 5186 

Bajt Emil, Unec 42, osebno izkaznico, 
št. 6286,.' 4996 

Baranja Irena. roj. 5. I. 1931, Černelav. 
ci 63, osebno izknanico, reg. št. 6246, ser. 
št.  G-0017956,  izdano v  M.  Soboti. 

4634 
. Baranja Marija, Cernela^ci 62, roj. 8. 
VIII. 1926, esebno izkaznico, reg, • st. 
6311 , ser. št. OÓS8021, izdano v M. So- 
boti. - .'..-. 4632 
, Bezjak Jožefa, Močna 26, Šmarjela.ob 
Pesnici, .osebno izkaznico, reg,':št."3784i> 
ser. št. 0843456, izdano v: Mariboru' leta 
1951. , • :4923 

Čajhen Štefka, Rodica, pri Domžalah, 
'bsebnb'ïzkaziiieo, j-eg. št'. 109661. .se •..•- 
0457276, lzdanó""v ' Kàmnikuï • "'"' 50«. 
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Centralni komite LMS, Ljubljana, labli. 
co motornega kolesa ät .S-00874.       5014 

Cerovac Elvira, Senovo, osebno izkazni. 
co, št. 47448, izdano v Krškem. 4985 

., Cesar Ivan, gaeilski miličnik, Ljublja- 
na, službeno osebno Izkaznico it. 55259, 
šofersko izkaznico I. razreda e tremi ta- 
lcmi, št. 338, in partijsko izkaznico.   4910 

čuček Sonja, Ljubljana,. Jegliveva 10, 
osebno izkaznico it. 5490/50, in eindikal. 
no izkaznico, izdano v Ljubljani.       5187 

Öebaäek Henrik, Polje '25, osebno izkaz, 
nico, ser. ät. 0181993, reg. st. 27G83, iz- 
dano pri OLO Ljubljana okolica.       5158 

Dervariî Kolonien, roj. 5.1.1932, Zen- 
kovci 7, osebno izkaznico, reg. ät. 11143, 
ser. st. G.0092353. izdano v M. Soboti, 
ta' iz'-azaico za kolo NM, it. okvira 11003. 
evld. tablica S.11003. 4285 

Dobaj Adolf, Zg. Kungota pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. St, 20530, ser št. 
0192649. izdano v Ma.rit'oru-okoHc* 1.1951. 

4937 
Delničar Kat'ca, Zagorje, Glasbena šola, 

šolsko spričevalo III. razreda meščanske 
šole za šolsko leto 1922-23 pri urSulinkali 
v  Ljubljani. 5184 

Dremelj Marija, LlmbuS 129 pri Mari. 
boru, delovno knjižico ät: 1496889, izdano 
v Ljubljani  pod  št. 2875. , 4936 

Ulektro-Ljubljana, grupa •• dopolnilno 
elektrifikacijo, evidenčno tablico St. S- 
781 poltovornega avtomobila  >Fiatc 

5157 
Fiere Boltežar. Videm 7, osebno izkaz- 

nico, ser. št. F-0153404, reg. št. 45394, 
izdano pri OLO Ljubljana okolica.      5009 

Fortek Karel, roj. .11. I.  1926, Kuzma 
8, vojaško knjižico, izdano na vojaškem 

. odseku v M. Soboti. '     5000 

FuK» Zdenko,  Maribor.   Betnaveka 77, 
Bistrica, osebno izkaznico St..28482. izdano 

' v Poljcanah. 5034 
» Fuki Zdenko, Maribor, Betnaveka 77, 

osebno izkaznico, reg. il. 37269, ser. >!. 
028150, izdano 21. XII  1950. £129 

Gabrtjelčič Anton, Ljublana, Poljanska 
cesta, osebno .izkaznico, reg. št. 11V24/50, 

- eer. št. F.0033434 In univerzitet• Izkaz- 
nico št. 309, izdano v LJubljani.        0134 

Gajier Frančiška, Borovnik 73, p. Za- 
gorje, osebno izkaznico, reg. št. 18270, 
ee-r. številka F-0731580, izdano pr' KLO 
Loke.Kieovec. 4860 

, Govs* Jožefa, Ljubljana. Jenkova 11. 
knjižico 2a kolo znamke >Diamant< izda- 
jo o Ljubljani. 5055 

Gozdarsko avtopodjetje. Olje. promet- 
no knjižico tovornega avtomobila, znam- 
k* Betford S.3445, nosilnosti 4 tone. 

4817 
Grbec Franc. Vrbovo 24, osebno izkaz. 

nJ«), reg. št. 7693, ser. št. 0355003. 
5188 

Horvat Julljana, Cernelavci. roj. 1. 1920, 
2?^5?<> izkaznico, reg. št. 6327, eer. št. 
U.0088037, izdano v M. Soboti. 4815 

•••••••• Marija, Maribor, Einspilerie- 
••' ,7 <*ebno izkaznico, ' regi «.' 22197, 
ser. št. 0019615, izdano v Mariboru 1.1951. 

4932 
1    .J*1"*!1^ E1*n. Ljubljana, Jnd*ks višje 
.,  P«i8eote#âgte..TLji»Wijieii.,.       ,-.   9850 

Hrovat Leopold, Mengeš 191, osebno iz. 
Ionico, reg. št. 4885 eer. ât.(F-0451195, 
ìzda«o   pri  OLO   Ljubljana   okolica. 

5130 

HudurovUf Angela, Vrčice, p. Semič, 
osebno izkaznico, reg. St. 12561, ser. St.- 
0495S71 izdano v Črnomlju. 5004 

Hudorovac Karel, Vrčice, p. Semič, 
•osebno izkaznjco reg. št. 6701, ser. št. 
0495871, izdano v Črnomlju. 5003 

Ikič Ljudmil», Lediniea 2, Ziri, osebno 
izkaznico, eer. št. 020615, reg. št. 27047, 
izdano 10. XII. 1950 pri OLO Kranj oko- 
lica. 4622 

Iskra Mibael, Ljubljana-Polj© 22, Sol. 
sko spričevalo IV. razreda meščanske šo- 
le za šolsko leto 1914.45, izdano v Ljub. 
ljani. 5012 

JaKončič Alojzija, roj. PrinčiČ, 21. VI. 
1888 v Kozani. zdaj Irnenje 55, Šmartno 
konjskem, dvolastniške izkaznice 5t. 870. 
ori Kojekem, dvolastniške izkaznice šte. 
Vilka 870. 4869 

Jančar Julka, Gradec 82, Litija, osebno 
in  sindikalno izkaznico. 5151 

Jejenovee Jožef, Krog, M.# Sobota, oseb- 
no izkaznico. * 4868 

Jenko A11». Rižana 90, Sežana osebno 
izHznico, ser. št. 217732, teg. št. 17012, 
izdano v Sežani. 5053 

Juvančič Mihael, Veliki, Kamen 45, p. 
Koprivnica, roj. 4. VIII. 1918, osebno iz- 
kaznico reg. št. 30720, ser. št. 0409040, iz.. 
dano v Krškem. 4631 

Kajtazovič Hasan, Ljubljana, Vilharjeva 
cesta, o*ebno izkaznico, izdano v Cazinu, 
Bosna. ,5156 

Kante Antonija,"roj. "Fabjan, Gor. .Bra-- 
nica-Koboli 5, osebno izkaznico, reg. št. 
9496; eer. št. 0210206, izdano 5.,III. 1951 
v Sežani. 4106 

Kološa Ivan, Moščanci 40, osebno iskaz- 
nico, reg. št. 45535, eer. št. G-0127245, 
izdano v Mur '-.i Soboti. 4630 

Klug Marjeta.-Remšnik 30, p. Podvelka, 
osebno izkaznico, reg. št. 32090, ser. »t. 
0175774, izdano v Mariboru.!. 1951. 

4931 
Klug Ivan, Remšnlk  30, p» Podvelka, 

osebno izkaznico, reg. St. 32091, ser. št. 
0175775, izdano v  Mariboru 1. 1951. 

1 4980 
Kniplif M:rko, roj. 5. XI. 1932, Orna 

Mlaka 13, Čakovec, osebno izkaznico, iz- 
dano v Dol.' Lendavi; 'reg. št. 5769,- ser. 
št. G.022S479.    , 4506 

Kokalj Vinko, Alpina, 2ir'i, delovno 
knjižico št. 2362366. 4763 

Komar Alej, RemSnik pri Celju, oseb- 
no izkaznico, reg; št. 33751, ser..Številka 
0189678, izdano v Podvelki 1. 1951. '   4924 

Konestabo Franc, Fregarje 103, .pošta 
Obrov, osebno izkaznico, reg. it. 35887, 
ser. St. 035897, izdano v H. .Bistrici. 

4621 
Korošec Jožef, Kamnik, Most« 74, ,pro- 

metno knjižico osebnega avtomobila, iz. 
dauo I. 1938 v Mariboru. 5095 

Kosmač Ivan, roj. 6. IL 1935, .Gore pri 
Moravčah,' krstni list in poletna »pričevala4 

od L, II. in III. letnika kovinarske indu, 
etrijäke   šole   >Titan«,   Kamnik.       5010 

Kosec Mafja, Celje, Gline*, knjižico za • 
laolo znamke >Iokra<. 5007 

Košir Než«, Podkoren 86, p. Kranjska. 
gora, roj. 15. 1. 1894, obmejno osebno iz- 
kaznico, reg. St. 729, ser. št. G-0297439, 
izdano v Radovljici, in železniško (upoko. 
•••••) izkaznico. 5008 

. Koiačerie Josip, Cazin, Bosa*, delovno 
knjižico, iadano 1. 1950 v Ljubljani. 

5183 
Kovač Neža, Slivnica pri Mariboru, 

osebno izkaznico, reg. St. 1268. eer. šte. 
vilka 0588878, izdan© v Slivnici 1. 1961. 

Kozlovič Francka, Irsek, Truike, roj. 
S. VIII. 1901, osebno izkaznico, reg. it. 
11233, ser. št. 212043. izdano 19. XII. 1951 
v Sežani. s 5035 

Knez Stanislava, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico,, reg. St. 45490/51, ser. številka 
F—0067800, izdano v Ljubljani. 4979 

KDstan Marija, Ljubljana, osebno iz. 
kaznico, ser. št. F—0057002, reg. Številka 
84692/51. izdano v Ljubljani. 5011 

Kure Anton, Selnica ob Dravi, ' osebno 
izkaznico, reg. št. 37215, ser. it. 0198684, 
izdano v Mariboru 1. 1951. 4929 

Lamovšek Jernej, Sava pri Litiji, oseb- 
no izkaznico, eer St. F—0165589, reg. iU 
7285,  izdano .ori OLO Ljubljana okolica. 

' 4980 
Langerhole Janez, Maribor, Stro»»ma. 

yerjeva -30, prej Mladinska, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 2895, ser., št. 0015207, iz. 
dano v Mariboru 1. 1951.  ' ', 4934 

Lešnik Andrej, Zg. Korena pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 17978, »ex. 
it.'0581254. izdano v Koreni . 1951. 

49ÌQ 
Lorbek Alojz. Pekre 92 pri Mariboru, 

osebno izkaznico, reg. št. 14307,'ser. ät. 
0581762 in prometno knjižico, *a kolo M. 
,1239119.        ,   • 4939, 

Lozinšek Jože, Železarna, Guštanj tab, 
2, roj. 6. III. 1926, osebno izkaznico, reg. 
št. 28881, eer. št; 0367591., ,   ,   4412 

Lulek Jožef, Grabrovica 60 pri Metliki, 
osebno izkaznico, ser. St. 497249, reg--ft. 
13939. , .5150 

Majšler Štefk«, Maribor. Studenci, • Ru. 
ška 71, preklic o izgubljeni oseb«! izkaa- 
nici, reg. St. 45943, e&r. it. 48225, iadani-r 
Mariboru 9. IV. 1951. objavljen v. Uradnem 
listu LRS dne 19. Vil. 1951, ker se j« 
medtem našla. 4983 

Mariborska livarna in trornic« kovin, 
skih itdelkov, Maribor, prometno knjižico 
poltovornega avtomobila. >Mercedes< D 
170, št. 17797 z dne 25. I. 1952, izdane v 
Mariboru. 4759 

Marg -Jožef, Ljubljana. Vidovdaneka 9, 
osebno izkaznico št. 21781 in '.mladinauo 
izkaznico, izdano v Zagorju.    v 4913 

Matjaže Ivan, Polički Vrh 42 pri-Jare. 
' nini, osebno izkaznico, reg., št. 20692, ser. 
St.-0163211, izdano &tt OLO Maribor oko. 
lica l. 1951. 4925 

Mavec Helena, Malene 35. osebno izkaz, 
nico,-ser., št. F—0142652, reg. St. 34642, 
Izdano  pri  OLO  Ljubljana   okolica.    , ' 

4983 
Mavric Elizabeta, Koti je 2, Guštanj, 

osebno izkaznico št. 004983, izdano v Ma. 
riboru. ,. ,     4109 

Mihurko' Jože,. Rače 56 pri '.Maribora, 
delovno knjižico št. -795443. izdano v Nik. 

.Silfo, -Crna gora. 4922 
MUkar Jurij. Ptuj. Jadranska -2'II, 

oaebno iakauaieo,_reg. It 5041, ferait». 

, / 
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vilka 0247354, izdano 26. I. 1951 v Ptuju, 
in vojaško izkaznico, reg. M. Pu—IKK) 1 
CRT, št; izkaznice 4261, izdano v Danilov, 
gradu. 4761 

Mlinar Valentina, Rupa 17, Kran], oseb- 
no, izkaznico, eer. št. F—0183205, izdano v 
Kranju. 4981 

JJeguš Malči (Gizela), Ljubljana, Stre- 
kljeva, osebno izkaznico, reg. št. 45981, 
eer. št. F—0068291, izdano v Ljubljani. 

, 5093 
Nemec Jožela, roj. 24. X. 1919, Sv. Ana 

pri Tržiču, osebno izkaznico, reg. št. 483. 
4867 

Niki Jožef, Selnica ob Muri, osebno iz- 
kaznico, teg. èl 28384, eer. št, 0174197, 
izdamo v Selnici ob Muri 1. 1951.      4926 

Novak Ivan, Selo 150, p. Proseojakovci, 
roj. 12. VII. 1888, osebno izkaznico, reg. 
št. 44339, ser. št. G—0125049, izdano v 
Murski Soboti. 4778 

Oblak Ivan, Ljubljana, Florijaneka 30, 
obmejno osebno izkaznico št. 5933, izdano 
y Gornji Radgoni. 5049 

Ovniček Cirila, Žabja vae 2, Novo me- 
eto, osebno izkaznico, ser. št. 0300932. 

5055 
Okorn Jožica, Količevo 21 ,osebno iz- 

kaznico, eer. št. F—0473090, J eg. številka 
27180, izdano pri' OLO Ljubljana okoUča. 

5131 
OLO Tolmin, evid. tablico St. 5985 oseb. 

nega avtomobila >Fiat HOOc 4661 
Petak Blartin,   Žvab 24,   p. Ivanjkovci, 

delovno knjižico št. 2420058.      '      4843 
Peče .Jožefa, Ljubljana, osebno izkazni- 

co,-reg. št. 60675/51, ser. št. F—0082985, 
/izdano v Ljubljani. 4912 

Pečnik Janez, RaJica, p. Vel. Lašče, 
evid. tablico motornega kolesa št. S— 
05951.   , ' 4916 

Persa Mafija, Ižakovci 27, p. Beltinci, 
roj. 14. I. 1902, osebno izkaznico, reg. št. 
2166, ser. št. a-0083876. 4619 

Peskar Krista, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 43196/51, eer. št. 0065506, iz. 
dano v Ljubljani. 5092 

Peternelj Ljudmila, Alpina, žiri, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 25915. 4910 

Praznik Jože, Stožice 39,' Jezica, knji- 
žico za kolo št. 9649. 5005 

Prelec Marija roj. Gaspar 17. II. 1923, 
šalovci 140, osebno izkaznico, reg. il. 38, 
eer. št. R—057468, izdano v M. Soboti. 

4584 
Puhan Peter, Kobilje, p. Dubrovnik v 

Prekmurju, vojaško knjižico. 5159 
Raäo'illt Bojka, Ljubljana, osebno iz- 

kaznico, reg. hU 80205/51 eer. Št. F— 
0102515, izdano v Ljubi jami. 5047 

Rajneri Umberto, Rašica, inozemsko 
osebno izkaznico, reg. št. 43, ser. Številka 
009952, izdano v Kamniku. 4918 

Ranter JanJco, delavec. Državno pose- 
etvo Črnci-Apače, osebno izkaznico, izda- 
no v Radgoni pod reg. št. 4962.        4758 

Ravnikar Vinko, Ljubljana, Čopova 19, 
delovno knjižico št. 1468720, izdano v 
Ljubljani. 5133 

Rozman Anion, mizarski pomočnik, 
Srednja vas 80, Bohinj, osebno izkaemico, 
eer. St. F—0807170, reg. št. 15206, izdano 
T Radovljici. 4709 

Saksida Jožef, Branik-Vae 80, osebno 
izkaznico, izdano v Novi Gorici.       4762 

Sandor Ludvik, roj. 1919, Mačkovci 'Z, 
osebno izkaznico, raj. št. 0843, eer št. 
0088553, izdano v M. Soboti. 4865 

Savske elektrarne, Kranj, prometno 
knjižico Št. 4461 motornega kolesa TWN, 
evid. št. S-01708, izdano v Skofji Loki. 

5132 
Sever Justa, Kranj, delovno knjižico št. 

1257667, izdano pod št. 1169 v Ljutomeru. 
4708 

Simeneič Valentin, Maribor, Slovenska 
40, osebno izkaznico, reg. št .9447, ser. št. 
0010657, eindlkalno izkaznico, prometno 
knjižico za kolo znamke >Torpedo< šte- 
vilka 84229, vee izdano v Mariboru. 

4938 
Skomina Ivan, Zali hrib-Potok, roj. 13. 

IX. 1875, osebno izkaznico, izdano v Go- 
rici in odpustnico iz železniške službe. 

4777 
Slapar Jože, Ljubljana, Ömartinska 11, 

osebno izkaznico št. 95535 in sindikalno 
izkaznico, izdano v Ljubljani. 5186 

Sotlar Marica, Ljubljana, Sv. Petra c. 
53 a, osebno izkaznico, reg. št. 80646/51, 
eer. št. F—0102956, izdano v Ljubljani. 

5046 
Strašek Franc, železniška industrijska 

šola Ljubljana-Siška, osebno izkaznico, 
reg. št. 2612, eer. št. 0768564, izdano v 
Poljcanah. 5015 

Suznar Kristina, Jesenice, osebno izkaz, 
nico, reg. št. 2059, ser. št. 0—0346769. 

4940 
Struna Štefanija, Sp. Breg, p. Hajdina 

pri Ptuju, osebno izkaznico, reg. št. 1961, 
ser. št. 0244273, izdano 26. XII. 1951. 

5040 
SantparovUS (Poznik) Marjana, Šibenik 

ser. št. 0242386, izdano v Ptuju.        4982 
šavora Josip, Ljubljana, Zelena jama, 

osebno izkaznico št. 288/47, izdano v Ljub. 
ljani. 5135 

Šiftar Eriko, roj. 8. IX. 1035, M. Sobota, 
Cvetkova 13/a, osebno izkaznico, reg. št. 
12970. ser. št. 0094680. • 4707 

Skrjanec, Janez, Novake 4, Križe, oseb- 
no izkaznico! reg. št. 3275, ser. številka 
0192585. 4586 

S^rjanc Jožefa, Ljubljana, Moste, osebu 
no izkaznico, reg. št. 39208/51, izdano v 
Ljubljani, 4978 

Spes Jože, Radlje ob Dravi- 8, roj. 15. 
II. ifS2 osebno  zt'aznieo. 5039 

Stefanïic Albin, Maribor. Kolodvorska 
3, osebno -izkaznico, reg. št. 21832, ser. 
0019250, izdano v Mariboru 1. 1951. 

4928, 
Suiriej Marija, Sevnica 224, osebno iz- 

kaznico, reg. št. 41611, ser. št. 0384921, 
izdano v Kràkem. 4773 

Tele Cilka, Naeovèe pri Komendi, de- 
lovno knjižico, izdano leta 1948 v Kamni, 
ku. ' 4917 

TomSig Ančka, Ljubljana, indeks eko. 
nomeke fakultete, izdan v Ljubljani. 

5048 
,Tramte Francka, Maribor, Heroja Sta. 

neta 16, osebno Izkaznico, reg. St. 41419, 
eer. št. 0041620, izdano v Mariboru 5. 1. 
1951. 4935 

Tudja. Ana, Murski Ùrnci 33, p. M. So- 
bota, osebno izkaznico, reg. št. 4535, eer. 
št. G—0086245, izdano v Murski Soboti. 

4628 
Urbane Marija, Ljubljana, Sv. Petra c. 

79, osebno izkaznico, reg. št. 76216/51, eer. 
š.t 0098586; izdano v Ljubljani.        5051 

Varga Aranka, Ivanjševci, ošabno iz. 
kaznico, reg. št. 39044, eer< št. 0120754, 
izdano v M. Soboti. 4545 

Varga Ernest, Ivanjševci, osebno izkaz, 
tiico, reg št. 39055, eer. št. 00120675, iz- 
dano v M. Soboti. 4544 

Velkavrh Antonija,.preklic o izgubljeni 
izkaznici, reg. št. 24, eer. št. 0140, izdano 
pri OLO LjuMjana-okolica. 5052 

Velepiî •••••, Ljubljana, osebno iz. 
kaznico, reg. št. 66125/51, eer. št. 0088435, 
in knjižico za kolo, izdano v Ljubljani. 

5045 
Vidmar Dominik, Mala gora 21, p. Ör. 

ni vrh nad Idrijo .osebno izkaznico, eer. 
št. 0532508, reg. št. 2558, izdano v Idriji- 

4505 
Vinter Stane, Ljubljana, Poljanska 60, 

evid. tablico motornega kolesa znamko 
DKW, št. S-00095. 5136 

V«har Ivan, Bratonci 81, osebno izkaz- 
nico, izdano v Murski Soboti, reg. števil- 
ka •735. ser. It. G—0093445. 4588 

Wolhar Franc, Ljubljana, Cegnarjeiva 
8, osebno izkaznico, izdano v Ilir. Bistri- 
ci. 5013 

Zadnik Marija, Vel. ••••• vas 17, p. 
Novo mesto, knjižico za kolo št. 35661. - 

5006 
Zagore Jože, Kranj, Cesta, na Rupo 26r 

osebno izkaznico, reg. Št. 6182, izdano v. 
Kranju. 4995 

Zalar Ludvik, Mošetok 13, pošta 
Sava pri Litiji, delovno knjižico, izdano za 
delavnico Drž. železnic v Mairiboru leta 
1951. 4927. 

Zortfe Jože, roj. 1. II. 1933, Bišečkl vrh 
33, osebno izkaznico, reg. št. 11283, ser. 
št. 0253596, izdano 23. III. 1952.        4498 

Zver Marija, Liboje 114, p. Petrovce, 
roj. 27. III. 1911, osebno izkaznico števil. 
16986, izdano S. II. 1951 V Gor. Radgoni.   ' 

4775 
Žagar Marija, Sitarjevec 2, osebno i*r 

kaznico, eer. št. F—0132605, reg. številka' 
12008, izdano pri OLO Ljubljana okolica. 

4984 
Zara Jane*, roj. 24. IV. ••, Stolov- 

nik 9, Brestanica, osebno izkaznico, ser. 
št. 0380433, reg. št. 36123, izdano v Kr- 
škem. 4971 

Zeleznik Franc, Gabrsko 12, Trbovlje, 
osebno Jzkaznico, 'ser. št. F—0718510, iz- 
dano v Trbovljah, in invalidsko izkaznico 
št. 12010.   - 4919 

žibert Franc, SremiS 49, ip. Videm ob 
Savi, delovno knjižico št. 2801929/106/50, 
izdano v Krškem.1 5087 

Ževart Rudolf, Podgorje 15, vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega odseka Pre. 
valje. •  4604 

Žime Antonija, Hrastnik, osebno tekaz« 
nico, izdano4 o Trbovljah, ser. številka 
F—0739011, reg. št. 25701. .5036 

Zlvic Stanko, Trbinska vas, p. Videm 
ob Savi, osebno izkaznico št. 18856.     ' ' 

4774 

Izdaja >Uradni lieVLRS<.:Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik, tiska tiskarna »Toneta Tomiica< -v-Xjubljani. 
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5. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uracmem listu 
LRS«. 

Št. II 1844/3-61 
Ljubljana, dne 26- maja 1952. 

3 
Minister — predsednik 

Sveta vlade LRS 
za blagovni promet:       Predsednik vlade LRS: 

Albert Jakopič 1. r. Miha Marinko 1. r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
65. 

Na podlagi 3. člena uredbe o spremembi.uredbe 
o Številu okrožnih in okrajnih sodišč v Ljudski republiki 
Sloveniji in njihovi krajevni pristojnosti z dne 26. maja 
1952 (Uradni list LRS, št- 15—63/52) izdajam 

•   odredbo 
o prenosu opravil ter o poslovanja okrožnih in okrajnih 

sodišč glede na noro krajevno pristojnost 

Sodišča, katerih krajevna pristojnost je glede 
na novo upravno razdelitev LRS spremenjena, izročijo 
oziroma prevzamejo zemljiške knjige in mape ter tekoče 
spise v skladu z njihovo novo krajevno pristojnostjo, 
kolikor ni v tretji in četrti točki te odredbe urejeno 

, drugače. Dokončni spisi ostanejo na sodišču ,dosedanje 
krajevne pristojnosti. 

2 
Zemljiške knjige in mape prevzame okrajno so- 

dišče nove krajevne pristojnosti za tiste katastrske ob- 
čine, ki leže v njegovem območju. Ce je katastrska ob- 
čina deljena, prevzame zemljiško knjigo in mape za to 
katastrsko občino tisto sodišče, v katerega območju leži 
večji del katastrske občine. To sodišče vodi zemljiško 
knjigo za to katastrsko občino vse dotlej, dokler ne bo 
delitev izvedena tudi v zemljiški knjjgi. Zbirke listin 
ostanejo pri sodišču dosedanje krajevne pristojnosti. 

3- 
Okrožna in okrajna sodišča, ki se jim je območje 

zaradi nove upravne razdelitve LRS spremenilo, morajo 
kot sodišča prve stopnje obravnavati in dokončati vse 
kazenske ter civilne sporne in nesporne zadeve iz svoje 
dosedanje krajevne pristojnosti, za katere so bile do 
dneva, ko dobita odredba veljavo, razpisane obravnave 
oziroma naroki. Vse druge nedokončane zadeve odsto- 
pijo v nadaljnje poslovanje sodišču, ki je pristojno za 
rešitev glede na novo krajevno pristojnost sodišč. 

Zadeve ki so bile na dan, ko dobi ta odredba ve- 
ljavo, predložene do tedaj pristojnemu okrožnemu so- 
dišču kot sodišču druge stopnje, se nadaljujejo in do- 
končajo pri tem okrožnem sodišču.   ' \ 

•   . ' 5 
Prenos opravil po tej odredbi mora biti izvržen do 

10. junija 1952. , 

6 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem lista 

LRS«. 

Org. št. 155/51—36 
Ljubljana, dne 26. maja 1952. 

Minister za pravosodje LRS; 
Dr. Heli Modic L r. 

66. 

Na podlagi 1. in 3. člena zakona o varstvu kultur- 
nih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski re-, 
publiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23—137/48) izda- 
jam po predlogu Zavoda za spomeniško varstvo Ljudske 
republike Slovenije 

odločbo 
o zavarovanja ruševin cerkve in sosednjih stavb 

? Zafari (občina Žužemberk) 

Deloma porušena poslopja dekanijske cerkve sv. Mo- 
horja in Fortunata, župnišča in mežnarije (bivšega pro- 
svetnega doma) in ostanki utrdb, na hribu nad trgom 
Žužemberk in vasjo Zafaro, po svoji legi najvažnejša 
strateška točka ob gorenjem teku Krke in med narodno- 
osvobodilnim bojem vojaško najpomembnejša postojanka 
v vsej Suhi krajini, za katere posest so se bili najbolj 
srditi in krvavi boji v veem razdobju osvobodilnega gi- 
banja, vključna postojanka za ves Kočevski Rog, zibelko 
slovenskega partizanstva — se z neposredno okolico za- 
varujejo kot spomenik .narodnoosvobodil- 
ne borbe. 

Zavarovana poslopja in nepremičnine obsegajo tele 
parcele v k. o. Žužemberk: 

pare št. vi. št-Novi vložek površina 
65, stavbišče 4S 43 15-86 a 
66,      „ 75 64 2.01 a 

%67,      „ 75 64 .    1.62 a 
347, vrt, 75 64 2.14 a 

64, stavbišče 74 63. •     4.21 a 
, 69,      „, .' 74 63 5.36 a 
348, vinograd 74  * 63 4.06 a 
349, travnik, (del), 74 63 ca. 20.00 a 

1092,      „ 74   ' 63 ca. 60.00 a 

Razen delov poti, ki je splošno ljudsko premoženje,, 
so zavarovane nepremičnine cerkvena last, in sicer vi, 
št. 48 — župne cerkve sv. Mohorja in Fortunata v Žu- 
žemberku, vi. št. 75 — mežnarije v Žužemberku, h. št. 
43, in vi. št. 74 — župne nadarbine v Žužemberku. 

'    4    ' 
Brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za,spomeni? 

ško varstvo LRS se zavarovane nepremičnine ne_smejo 
podirati, razkopavati, predelovati, dozidavati, restavri- 
rati ali premeščati. '        .. \. - 
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Prav tako je za vsako novo gradnjo ali spremembo 
' oblike terena potrebno dovoljenje Zavoda za spomeni- 

ško varstvo LRS. 
5 

Ob prodaji zavarovanih nepremičnin jih mora pro- 
'dajalec poprej ponuditi J odkup Zavodu za spomeniško 
varstvo ..LRS ali ustanovi, ki jo zavod določi. 

Zavod oziroma od njega določena ustanova mora 
najpozneje v tridesetih dneh izjaviti, ali uporabi svojo 
predkupno pravico.   , 

6 
Varstvo tega spomenika narodnoosvobodilnega bo- 

ja se po prednjih predpisih splošnega zakona o ljudskih 
odborih izroča občinskemu ljudskemu odboru v Žužem- 
berku, ki naj domače prebivalstvo seznani s predpisi 
te odločbe. 

Pri varstvu sodeluje Dolenjski muzej v Novem 
•••••. 

Organizacija varstva pripada okrajnemu ljudske- 
mu odboru v Novem mestu. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zava- 
rovanimi nepremičninami ima Zavod za spomeniško 
varstvo LRS- < 

7 
Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu zakona 

ó varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znameni- 
tosti v LRS z dne 21. V. '1948 (Uradni list LRS, št 
23. —137/48) v zvezi s 1. členom' — V1) zakona o 
vskladitvi predpisov o kaznivih dejanjih in prekrških v 
zakonih Ljudske republike Slovenije s kazenskim zako- 
nikom in uvodnim zakonom h kazenskemu zakoniku z 
dne 15. VI. 1951 (Uradni list LRS, št. 21-110/51). 

8 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRiEk, za lastnika pa takoj po pravnomočnosti. 

Št. 299/5—52. 
•     Ljubljana, dne" 16. februarja 1952. 

•' Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS .za prosveto in kulturo: 

~  ' >     Boris Ziherl 1. r. - 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 24 z dne 26. aprila 1952:    • 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških 
, disciplinskih sodiščih. .   . 
Zakon o spremembi ll/,Člena zakona o posvojitvi.' 

Zakon o. odpravi zakona o vajencih. 
Odločba o razporeditvi sredstev odpravljenih skladov 
državnih gospodarskih podjetij. ..••..••    < 

Odločba "o prenosu Zveznega instituta za gradbeništvo 
v Beogradu v pristojnost vlade LR Srbije. . 

Pravilnik  o spremebah. in dopolnitvah pravilnika  o 

201. 

1 262. 

'   263. 
2G4. 

265. 

266. 

267. Pravilnik o registriranju motornih vozil in nvtomo- 
bilskih priklopnikov. 

268. Pravilnik o gradbenih dovoljenjih. 

269. Pravilnik o tehničnem pregledu izvedenih gradbenih 
objektov. 

270. Pravilnik o premoženju vodilnih skupnosti m o njegovi 
uporabi. 

271. Pravilnik o vodnem prispevku. 
272. Pravilnik o plačah delavcev, ki so zaposleni pri izvr- 

šilnih enotah jugoslovanskih železnic. 
273. Pravinik o plačah železniških transportnih delavcev. 
274. Navodilo k odločbi o izplačevanju dela plač in zasluž- 

kov delavcem in usužbencem v bonih za kupovanje 
industrijskega blaga i 80% popustom. 

275. Navodilo k zadnjem odstavku 5. člena uredbe o pia-' 
čah delavcev, ki so zaposleni v državnih uradih in 
ustanovah. 

276. Odločba o spremembah in doponitvah Cenika osnovnih 
cen za surovine in polralelke. 

277. Odločba o spremembi tarif v železniškem prometu. 

278. Odločba o razdelitvi pozitivnega salda in povračil 
negativnega salda razlik pri prostih cenah, v trgovini. 

279. Odločba o razveljavitvi odločbe o rabatih za .tobačne 
izdelke, cigaretni papir in vžigalice. 

280. Odločba o rabatih za sol. 

281. Odločba o rabatih za nafto in naftne derivate.    - 
282. Odločba o,prenosu panoge 12S Grafične industrije med 

panoge Sveta za industrijo in gradbeništvo vlade 
FLRJ. 

283. Odločbo o zbiranju in pošiljanju podatkov o. Šolskih 
izdatkih. 

284. Pojasnilo k 13. točki navodila o temeljih poslovanja 
obrtnih obratov. 

285. Odločba o prodajni ceni za poîtoe vrednotnice- in 
obrazce. 

Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o prekrških. 

Popravek uredbe o plačah sodnikov ljudskih sodižč. 
Popravek uredbe o delovnih razmerjih in plačah umetnikov 

in pomožnega umetniškega osebja. 

arbitražnih taksah. 

Uradni list Vojaške uprave JLÀ Jugoslovanske cone STO 
z dne 26. maja 1952: 

1. Ukaz o upravnih sporih. 

2. Ukaz o spremembah odloka IOLO o planskem, vodstvu 
narodnega gospodarstva. 

3. Ukaz o spremembah odloka IOLO o proračunih".      ' 

4. Ukaz o spremembah odloka IOLO o 'družbenem prispevku 
in o davkih. L 

5. Ukaz o vođenju imenika, stalnih prebivalcev Jugoslovan- 
ske cone STO.   , '      , • 

6. Pravilnik o osebnih izkaznicah stalnih prebivalcev Jugo- 
, slovanske cone STO.    '        • ,,'i 

t: Izdaja > Ura dni liet  LRS«. — Direktor " In odgovorni uređn'.k: .dr Raetko Močnik — tlflka tiekaraa >Toneta Tomiiča< — vsi v 
.Ljuhljan , V.'Naročdna: Jetno S40.;din..— Poeamezna Številka: 8,din  do 8 »trani,vsake .'.nadaljnje  4 etrani 4.'din  ve!. P° 
eoitj ö din •••. — Uredništvo in, uprava: Ljubljana, KIdriCeva tprej Gajeva) •••• 5, poâtnl predal 336. —'Telefon uprave 55-79 • 

T "" ",'•* Čekovni raSun-, 601-90180-0 
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Ç7. Odločba o imenovanju javnega pravobranilca LRS 
CiL Pravilnik  za vodenje  poslovnih  knjig pri obrinih obratih 

(••/Odredba o zdravstvenem nadzorstvu nad rekonvalescenti in 
kliconosci trebuänega tifusa, paratilusa in griže. 

VSEBINA: 
70. Navodilo o vodenju poslovnih knjig" pri obrtnih obratih. 
—   Popravek  ukaza o določitvi odborov Svete vlade LRS z* 

prosveto in kulturo ter o imenovanju ia potrditvi njegovih. 
članov. 

, ••••• 

Vlada Ljudske republike Slovenije 
67. 

Na podlagi 3. člena zakona o Javnem pravobranil- 
stvu izdaja vlada LRS 

.odločbo 
o imenovanju javnega pravobranilca LR Slovenije 

I 
Za javnega pravobranilca Ljudske republike Slo- 

venije 9e imenuje dr. Danilo D ou g an, do sedaj 
direktor Triglavfilma. 

II 
Ta odločba velja od 1. junija 1952. 
Št. pr. 105/1—52 
Ljubljana, dne 11. maja 1952. 

, Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
68.- 

Na podlagi 14., 16. in 42. člena zakona o enotnem 
računovodstvu, v zvezi s pooblastilom zveznega ministra 
za finance in s sklepom Gospodarskega sveta vlade LR 

•Slovenije, izdajam 
pravilnik 

za vodenje poslovnih knjig pri obrtnih obratih 

1. člen: 
Predpisi tega pravilnika veljajo za državne obrtne 

obrate in delavnice (državne obrtne obrate, državne 
obrtne obrate pod vodstvom državnega obrtnega moj- 
stra, obrtne delavnice državnih uradov in ustanov, ki 
poslujejo z drugimi), obrtniške zadruge, obrtne delavnice 
družbenih in zadružnih organizacij — če niso v sestavu 
Podjetja oziroma zadruge. 

2. člen   ,    - 
_ Podjetja iz 1. člena vodijo poslovne knjige po me- 

. todi enostavnega knjigovodstva; imeti morajo tele knji- 
ge in evidenco: 

.   a) blagajniško knjigo, 
- .    b) bančno knjigo, če imajo pri Narodni banki te- 
i koči .račun,   ','"'.' 

c) evidenco prometa, 
č) seznam osnovnih sredstev- 

3. člen 
Ob koncu koledarskega leta sestavljajo podjetja 

bilanco, letni obračun stroškov prokvodnje in storitev 
in račun izgube in dobička. 

4. Člen 
Za redno vodenje knjig je odgovoren ptelovodja. 

5. člen 
Natančnejši predpisi za vodenje knjig po tem pra- 

vilniku bodo izdani s posebnim navodilom. 

6- člen 
Ta pravilnik velja od.dneva objav© v >Uradnem 

listu LRSc. •   ,:,'    * .      -'."""• 
Št. 110—114—1952 '•'.". '.. ''.'.'.'{ 
Ljubljana, dne 9. junija 1952. 

Minister za finance LRS: 
Zoran PoliB L r.   . 

69.     . 

Zaradi izvajanja 2. člena 2. točke 7." člena in 17. 
člena splošnega zakona o preprečevanju in zatiranju 
nalezljivih bolezni (Uradni list FLRJ, št. 37-277/48) 
predpisujem 

odredbo 
. o zdravstvenem nadzorstvu nad rekonvalescenti.in 

kliconosci trebušnega tifusa, parafifusa in griže: 

1. Kliconosci trebušnega.tifusa, paratifusa in gri- 
že so pod posebnim zdravstvenim nadzorstvom. 

Klieonosec je vsaka oseba, pri. kateri sez bakte-. 
riološko preiskavo ugotovi, da izloča nalezljive klice 
tudi še potem, ko je bodisi y manifestni ali latentni 
obliki že prestal katero od naštetih bolezni. 

2. Osebe, ki prebolevajo trebušni tifus, paratifua 
in. grižo (rekonvalescenti), pa se zdravijo-v bolnici, 
se smejo odpustiti iz bolnice šele kadar so \rije zapo- 
redni bakteriološki izvidi infekcijskega materiala ne- 
gativni. Infekcijski material se mora bakteriološko 
pregledovati v razdobju 5—7 dni. 

Ce so bakteriološki izvidi pozitivni ali izmenoma 
pozitivni in. negativni;, je„ treba a pregledi nadaljevati 

»... 
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v presledkih po 5—7 dni, dokler se trikrat zapore- 
doma ne ugotovi, da so bolniki prenehali izločati na- 
lezljive klice. 

Ce bi tudi po šestih tednih bolniškega zdravlje- 
nja ostali bakteriološki izvidi pozitivni ali jzmenoma 
pozitivni in negativni, je treba šteti bolnika za klico- 
nosca in 9e sme po tem roku zdravljenja odpustiti; 
odpust kliconosca je treba priglasiti na način, kakor 
ga določa 4. točka te odredbe. 

Kliconosec se sme zaradi zdravljenja zadržati v 
bolnici tudi preko šestih tednov, če je in dokler traja 
v kraju njegovega stalnega prebivališča epidemija 
trebušnega tifusa, paratifusa in griže ali če to zahte- 
vajo drugi važni zdravstveni razlogi; odločbo o tem 
izda Centralni higienski zavod. 

3. Zdravstveno nadzorstvo nad kliconoscem obse- 
ga zlasti tele ukrepe: 

a) registracijo kliconosca, 
b) nadzorstvo nad njegovim 'lelom in bivanjem, 
c) reden bakteriološki pregled njegovih iz- 

trebkov, 
č) sanitarne ukrepe za odpravo higienskih po- 

manjkljivosti v kliconoščevem stanovališču. 
4. Vs-aka zdravstvena ustanova in vsaka oseba v 

' zdravstveni službi mora kliconosca priglasiti tudi če 
ga ugotovi izven zdravstvene ustanove. 

Prijava se predloži na določenem obrazcu okrajni 
(mestni) higienski postaji in okrožnemu higienskemu 
zavodu, v katerega območju kliconosec stalno prebiva. 

Higienska postaja mora, kakor hitro dospe prija- 
va, ugotoviti kliconoščeve stanovanjske "razmere  in 

Lzdravstveno okolje ter v ta namen v dvojniku izpolniti 
poseben kartotečni obrazec (individualni list klico- 

. nosca). En izvod tako izpolnjenega obrazca vloži y 
svojo kartoteko, prepis pa mora poslati pristojnemu 
okrožnemu higienskemu zavodu. 

Če je bil kliconosec zaposlen v družbeni prehrani, 
je poleg tega treba še preiskati iztrebke (koprološki 
pregled) vseh oseb, ki so bile zaposlene skupaj s klico" 
noscem, in oseb, 9 katerimi je skupaj stanoval. 

Ce se kliconosec za stalno preseli v obnnčje dru- 
ge higienske postaje, mora higienska postaja, pri ka- 
teri je bil kliconosec vpisan, takoj odstopiti pristojni 
okrajni higienski postaji kartotečni obrazec s podatki, 
Močasno mora o preselitvi obvestiti tudi okrožni hi- 
gienski zavod; ta odstopi svoje podatke okrožnemu 
higienskemu zavodu, v katerega območju se je klico- 
nosec naäelil. 

Ce se kliconosec preseli v območje druge repu- 
blike, je treba o tem obvestiti pristojne higienske 
ustanove te republike. 

5. Kliconosec ne sme opravljati dela, pri katerem 
pride neposredno v dotiko z živili. Za taka r eia se 
štejejo zlasti dela v trgovinah z živili, v pekarnah, nle- 
karnah,   slaščičarnah,   kuhinjah, mesarijah, strežba v 

> hotelih, restavracijah, gostilnah, menzah, v zdravstvenih 
• ustanovami, internatih, domovih in podobnih ustanovah; 
dela gospodinjskih pomočnic in podobno. 

Če kliconosec biva v domu, internatu ali podob- 
nih kolektivnih ustanovah, mora higienska postaja 
takoj organizirati preventivno cepljenje zaposlenega 

*• osebja in varovancev ter zlasti opozoriti vodstvo usta- 
,<" nove -na poostreno skrb za osebno kliconoščevo higie- 

no. Če je v'taki kolektivni ustanovi več kliconoscev, 
jim je treba omogočiti bivanje v posebnem prostoru. 

6. Kliconoščevi iztrebki (f)cesov in urina) s mo- 
rajo bakteriološko pregledovati vsak mesec enkrat. 
Če so trije zaporedni bakteriološki pregledi negativni, 
je treba šteti, da oseba ni več kliconosec, in jo je 
črtati iz evidence, če v osmih mesecih niso trije za- 
poredni pregledi negativni, se šteje taka oseba za 
trajnega kliconosca. Kljub temu pa se v tem primeru 
iztrebki še nadalje pregledujejo vsake tri mesece, in 
to do konca drugega leta. Po tem roku pregledi pre- 
nehajo in kliconosec ostane v trajni evidenci.   ' 

7. Okrajna higienska postaja mora nadzorovati 
sanitarne razmere kliconoščevega bivališča in po po- 
trebi izdati ukrepe.za asanacijo higienskih pomanj- 
kljivosti pri pitni vodi in odstranjevanju odpadkov ter 
preskrbeti tudi brezplačna razkužila. 

8. Vsak izvid bakteriološke preiskave ee mora vpi- 
sati v določen kartotečni obrazec (kliconoščev indivi- 
dualni list). Laboratoriji morajo v ta namen o rezul- 
tatu takoj obvestiti pristojno higiensko postajo in 
okrožni higienski zavod. 

Laboratoriji za bakteriološke preiskave morajo 
še s posebno pazljivostjo pregledati kliconoščev in- 
fekcijski material in v ta namen uporabljati za vsak 
primer vso ploščo. 

9. Infekcijski material za preiskavo se mora je- 
mati v pristojnosti organov higienske službe. Če je 
količkaj dvoma o istovetnosti vzetega materiala, mo- 
ra higienska postaja poslati na pregled kliconoščev 
duodenalni sok. Pri kliconoscih s kronično grižo se 
jemlje infekcijski .material z rektoskopom. 

10. Vsak kliconosec se mora odzvati pozivu za pre- 
gled in se ravnati po odredbah in navodilih, ki jih 
izdajo pristojni organi zdravstvene službe. 

Če. so s pregledom zvezani potni stroški, gredo ti 
stroški pri socialno nezavarovanih kliconoscih v bre- 
me tistega okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, v 
katerega območju kliconosec 9talno prebiva. 

11. Centralni higienski zavod vodi sumarično evi- 
denco kliconoscev, urejeno po območjih higienskih 
postaj. Okrožni higienski zavodi mu morajo poročati 
o vsakem novem primeru kliconosca in o spremembah 
v,staležu kliconoscev. 

12. Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev ali z za- 
porom do 15 dni se kaznuje za prekršek vodja zdrav- 
stvene ustanove ali oseba v zdravstveni službi, ki ne 
prijavi kliconosca ali opusti% ukrepe zdravstvenega 
nadzorstva nad kliconosci. 

Kliconosec, ki se ne ravna po navodilih in odred- 
bah organov zdravstvene službe, izdanih na podlagi 
7. in 10. točke te odredbe, se kaznuje z denarno kazni- 
jo do 10.000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni. 

• 13. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnero   , 
listu LRS«. ' 

Zak. št. F I 5488/1 
Ljubljana, dne 30. maja 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo 

in sociajno politiko: 
.    /    Dr.; Jože Potrë< 1. r. 
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Razglasi in objave 

Državne urade, ustanove in njihove uslužbence opozarjamo na 
zbirko 

Predpisi 
o nazivih in plačah uslužbencev državnih organov 

Zbirko je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo in 
vs-ebuje temeljno uredbo o nazivih in plačah uslužbencev državnih 
uradov in vse predpise, ki so s tem v zvezi izšli o nazivih in plačah, 
prevedbah, napredovanju, premijskih dodatkih, stopnji šol in tečajev 
v predvojni in sedanji Jugoslaviji, ki ustrezajo posamezni izobrazbi za 
uvrstitev v naziv in napredovanje. V pregledni razporeditvi se vrstijo 
predpisi o nazivih, plačah, prevedbi, napredovanju in premijskih 
dodatkih za pisarniške uslužbence, 2a uslužbence finančne stroke, no- 
tranjih zadev, statistične stroke, inšpekcije dela» prosvetno-znanstvene 
in zdravstvene stroke, predpisi o plačah sodnikov ljudskih sodišč, arbi- 
trov državne arbitraže, javnih tožilcev, umetnikov in pomožnega umet- 
niškega osebja, železničarjev, poštno-telegrafsko-telefonske službe, 
diplomatsko-korizularne in veterinarske stroke, predpisi o nazivu in 
plači inšpektorja v resoru notranjih zadev, o pazniški službi, uslužbencev 
hidrometeorološke in geodetske stroke ter uslužbencev trgovinske in- 
špekcije in pomorstva, predpisPo plačah delavcev, zaposlenih pri držav- 
nih uradih in ustanovah, in o razvrstitvi položajev v plačilne razrede. 

V dodatku je priključeno gradivo predpisov o oskrbnini in drugih 
pravicah delavcev in uslužbencev, ki niso v delovnem razmerju, o 
organizaciji službe posredovanja dela, o delovnih knjižicah, o zbiranju 
listin za dokaz delovne dobe, o potnih in selitvenih stroških državnih 
uslužbencev ter o zvišanju dnevnic za službena potovanja. Na kraju je 
tabelaričen pregled o nazivih in plačilnih razredih uslužbencev nekaterih 
državnih organov. 

Zbirka obsega nad 400 s-trani; naklada je omejena, zato si jo na- 
ročite čimprej pri upravi »Uradnega lista LRS<, Ljubljana, Kidričeva 5, 
poštni predal 336. Cena 245 din. 

Naročnike in druge interesente opozarjamo na knjižice, ki jih 
imamo še v zalogi: 

Zakon o izvršitvi kazni. Cena 65 din. 
Tarifa za nagrade odvetnikov, s pravilnikom. Cena 35 din. 
Splošni register predpisov za 1. 1945-47. Cena 60 din. 
Splošni register predpisov za leto 1949. Cena 55 din. 
Splošni register predpisov za leto 1950. Cena 120 din. 
Dokumenti o razvoju ljudske oblasti, broširano 66, v polplatno 

vezano 78 din. '• * 
Politična ekonomija. Cena 50 din. 
O temeljih družbene in državne ureditve v novi Jugoslaviji. Cena 

140 din. 
Gospodarsko računstvo. Cena 160 din. 
Gradivo za uporabo zakona o zakonski zvezi. Cena 10 din. 
Zakon o zakonski zvezi. Cena 12 din. 
Zbirka predpisov za uporabo v civilnem in sodnem poslovanju. Cena 

44 din.   . »• • . 
Zbirka zdravstvenih predpisov. Cena 65 din. 
Iznajditeljska delavnost in njena ureditev v naši državi. Cena 52 din. 
^• zalogi imamo še nekaj izvodov brošure 

. , ^Propisi o primeni proporcija društvenog; plana na privredna pređu- 
FTTVT ^ena ,4° (iin#l Gospodarska podjetja na to prilogo k Urad. listu 
*•-• se po9ebe7 opozarjamo. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

fri  Tsaki   registraciji  le   ledei  podjetja 
-uoaüen T besedilo« dan vpisa, spremem- 

be ali tebrisa pa » datumu 

Vpisi 
1224. 

Besedilo: »Drogcrijac, Ljubljana, Oalu- 
M)vo nabrežje 11. 

Poslovni predmet: Trgovina na debelo 
in drobno z drogami, kemikalijami, etru. 
*•». higienskim in obvézilnim materialom, 
diogerijckimi, pariumerijekimi in kosme, 
ličnimi izdelki, fino galsnterijo, foto- 
grafskim; aparati In fotografskimi potreb. 
žuinsmi. vštevši uvoz, za izdelovanje dro- 
gerijskih, parfumerijekih in koemetičriih 
predmetov ter za izvrševanje fotograiekih 
del za fotoamalerje. .... 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana, 
odločba  Preds. Št. 85/51   z dne 20. XII. 
1031. * * » 

Operativni upravni voditelj: MLO Ljub- 
ljana, svet za gospodarstvo. 

Z.a podjetje podpisujejo: 
Müller Evgcn, direktor. Lavrič Jože. 

računovodja, in Kane Anton, šef komer, 
ciale. 

St. 1714/52 5016 

Bceeđilo; >•'•••••••< * podjetje • pre- 
delovanje črov,- in klavnih odpadlo'' 
Ljubljana, Poljanska cesta 85. 

Poslovni predmet: Čiščenje in prede- 
lovanje živalskih črev, izdelovanje umet- 
nih Erev, izdelovanje topljenega olja, par. 
kljevega olja in drugih proizvodov i* 
klavnih odpadkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana, 
odločba št. Prede S7/32 z dne 25. -II. 
1932. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ljub- 
ljana, svet za gospodarstvo.  . 

Za podjetje podpisujejo: 
Oberenel Avguet, direktor. Znidarič Da- 

nica, računovodja, Bergman Anton, teh- 
nični vodja. 

St. 1097/52 •      5016 

Besedilo: Podjetje za profektiranj* av. 
toplaJëcv >Protek(orc Ljubljana, Smartin. 
ska cesta 64. 

Poslovni predmet: Protektiranje avlo. 
plaščev. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od. 
ločba predsedstva o prenosu iz republiške, 
ga v lokalni sektor št. 11-332/1-32 z dne 
10. •. 1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ljub. 
ljan.a, evert za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: " 
Stišteršič Jože, direktor, Vilhelm Vla- 

dimir, gl. računovodja, in Lužar Leo- 
pold, sekretar.'  - 

MLO Ljubljana, svet za ••^•••••••• 
dne 13. maja 1952. 

6t 1232/52 5117 



Siran 172 ÜRAPN1UST St. 16-10. VI 1053 

1225. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Okrajne 

ladružBe xvezec, Celje. 
Poslovni predmet: Odkup In prodaja 

kmetijskih pridelkov to proizvodov vina 
in drugih alkoholnih pijač, leea in nje. 
govih proizvodov, klavne živine. Predeluje 
in nabavlja •••• in njegove proizvode na 
debelo in na drobno, odpira v ta namen 
poslovalnice na območju OLO • MLO Ce- 
lje. Zalaga vse sektorje e semenjem, 
umetnimi gnojili in drugim reprodukcij- 
*kim materialom, orodjem, opremo, s 
ttroji in strojnimi napravami. Prodaja na 
debelo industrijsko blago svojim člani- 
cam, posreduje uvozno in izvozno trgovi- 
no, z vsemi predmeti, ki eo potrebni za 
čim hitrejšo mehanizacijo in gospodarsko 
okrepitev kmetijskih zadrug, zadružnih 
ekonomij  in državnih posestev. 

Podjetje se je ustanovilo e fuzionira- 
njem treh že obstoječih podjetij: Posred- 
ništva okrajne z.veze kmetijskih zadrugi 
Trgovskega podjetja Zadružnega eklada, 
Celje in Trgovine državnih posestev, Ce- 
lje. 

(Jperativmi upravni voditelj: Okrajna 
»adružna zveza, Celje, 

i Poslovalnice eo: Trgovina z mesom in 
mesnimi izdelki, Kongresni trg; proda- 
jalna»eadja in zelenjave na drobno, Mi- 
klošičeva 2; mesnica in delikatesa, po- 
slovalnica na drobno, Stanetova 7; točil- 
nica na drobno, Miklošičeva 2; skladišča: 
pod Kalvarijo, izdaja na drobno in debe- 
lo; v Razlagovi ulici 1, izdaja na drobno; 
pod Celjeko hranilnico, izdaja na debelo, 
•Titov trg in v Aškerčevi ulici, izdaja na 
debelo, vse v Celju. 

Z,a podjetje podpisujejo: 
Steblovnik Edo, Fedraa Anton, Rojs 

Dragan. 
MLO Celje, »tet za gospodarstvo 

dne 29- aprila 1952. 
Si IX-639—1952 4869 

* 
1226. 

Besedilo: >KrMalija<, Olje. 
Poelovni predmet: Trgovina e steklom, 

porcelanom in keramiko ter steklarske 
etoritve. 

• Ustanovitelj podjetja:  MLO Celje,  od. 
ločba ït. 1-556/1.1952.,   ' 

Operativni upravni voditelj: MLO Celje, 
poverjeništvo za   trgovino in  gostinstvo. 

Poslovalnica je; »Kristalija«, Trg V. 
kongresa,  . 

Za podjetje (podpisujeta: 
Rojnik Janez, ravnatelj, v obsegu za- 

konskih pooblastil in pravil, Medved Ciri, 
la, računovodja. 

Št. IX-615.1952 4886 
Besedilo: »Potrošnik«, Celje. 
Poslovni predmet: Trgovina z mešanim 

blagom na drobno. ' 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: MLO Celje, odločba, it. 
1-549/1-1952. 

Poslovalnice so: »Enotnost«. Mariborska 
cesta 61; »Soča«, Stanetova •8; »Savica«, 
Trg V. kongresa 10; »Pri* eledališču«, 
Giedalllka 5; »Delavska«, Delavska uli. 
ca 12; »Bohor«, Zidanikova 7; »Center«, 
Tomšičev trg 3; »Na križišču«, Nova vas, 
Cesta na Dobrovo 1; »Pečovnik«. Pečov. 
nik 114; _>Voglajna«, Ceeta na Teharje. 
Zavodna in »Pri sidru«, Mariborska 52. 

Za  podjetje podpisujeta: 
, .Fawrine- Ivan, ravnatelj, v obsegu za. 
ionskih pooblastil in pravil, Skrbeč An- 
ton, računovodja. 

,    &t. 1••52-1902 4865 

1227. 
Besedilo:  »Specerija«,  Celje, 
Poslovni predmet: 'irgovina z mešanim 

blagom na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, odloč- 

ba št. 1.550/1-1952. 
Operativni upravni voditelj: MLO Ce- 

lje poverjeništvo za trgovino in gostin- 
stvo. 

Poslovalnice so: »Rimski dvoi«. Zidan, 
škova 1; »Logaiska«, Ljubljanska cesta 
6; »Planina«, Prešernova 4; »Korotani, 
Stanetova 2; »Pri zvonu««, Stanelova 11; 
»Pri turistu«, Stanetova 31; »Tovet«, Uub- 
čeva 2; »Ložnica» Ljubljanska cesta 67; 
»Golovec«, Mariborska cesta 93; »Lipa«, 
Stritarjeva 1; »Cinkarna«, Tovarniška 2 
in »Pod gradom«, Cesta na grad 9. 

Za podjetje podpisujeta: 
Justin Vili, ravnatelj, v obsegu zakon, 

ekih pooblaetil _ in pravil. Kocniur Tine, 
računovodja. 

£4. IX.649-1952 4S87 
MLO Celje, svet za gospodarstvo 

dne 5. maja 1952. 
• 

122S. 
Besedilo: »Branibor«, Celje. 
Poslovni predine!: ločenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, postrežba s to- 
plimi in mrzlimi jedili. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 
ločba št. 1-744/1952 z dne 6. V. 1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Celje, 
poverjeništvo za trgovino in gostinstvo. 

Za  podjetje podpisuje: 
Drofenik Milan, ravnatelj, v obsegu 

zakonskih pooblastil iu pravil. 
MLO Celje, STet za gospodarstvo 

dne 6. maja 1952. 
, Št. IX—664-1952 4SS1 

•¥• 
1220. 

Besedilo: »Beli vol«, Celje. 
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih 

In brezalkoholnih pijač; postrežba e to- 
plimi in mrzlimi jedili. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, odloč. 
ba žt.  745/1—1952. 

Operativni upravni voditelj: MLOCelje^ 
poverjeništvo za trgovino in gostinstvo. 

Za podjetje podpisuje: Drofenik Sonja, 
v obsegu zakonskih pooblastil in pravil 
podjetja. 

MLO Celje, STet za. gospodarstvo 
dne 7. maja 1952 
St. IX-663-1952 4882 

1230. 
Besedilo: Mestne pekarne, Celje. 
Poslovni predmet: Peka in prodaja 

kruha In peciva in druge pekarske stori- 
tve. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, od- 
ločba številka 1—744/1—1952 z dne 6. 
V. 1952.. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ce- 
lje poverjeništvo za trgovino in -gostin- 
stvo. 

Poslovalnice so pekarne: št. 1 Breg 1, 
St. 2 Mariborska 54, št. 3 Zidanškova 3. 
Št. 4. Dolgo polje, št. 5. Stanetova, 11. št. 
6. Tomšičev trg 7 in medioarna, Tomšičev 
trg 6. 

Za ipodjetfe podpisujeta: 
Mihelič Franc, ravnatelj; v obsegu za- 

konskih 'pooblastil In pravil• podjetju. 
Steplhar Anica, računovodja. ' listine po 
47 Členu spi- zakona o' drž gosp. •;•. 
jet jih. ... 

•  MLO Celje,-, «vet ve enPüodans'vo 
dne fi' mai-. «952.' 

&t. 1X8651-1952 4863' 

1231, 
Besedilo: Elettro strojno podjetje. Zal. 

na. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke, 

ključavničarska • kleparska dela ter vli- 
vanje manjših metalnih delov. 

Ustanovitelj, m operativni upravni vo- 
ditelj: KLO Žalna, odločba št. 59/52 z 
due II. 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Lužar Janez, upravnik, po pravilih 

podjetja. 
OLO Grosuplje, poverjeništvo za Hnance 

dne 13. marca 1952. 
St. 193/1—1952 3793 

• 
1232. 

Besedilo: Krajevna mesarija, Šmarje. 
Poslovni predmet: Klanje živine, pre- 

delava mesa in  razprodaja  potrošnikom. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Smarje-Sap, odločba 
št. 153/52 z dne 1. IV. 1052. 

Za podjetje podpisujeta: 
Smole Jakob, poslovodja, in Vidic Ma- 

rija, knjigovodja. 
OLO Grosuplje, poverjeništvo za Irance 

dne 21. aprila 1952. 
St. 315/1—1952 4158 

+ 
1233. 

Besedilo: Gostinsko podjetje — gostilna 
»1'nglcd«, Kočevje. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja al- 
koholnih in brezalkoholnih pijač na obi. 
čajni gostinski način, pripravljanje in pro- 
daja toplih in mrzlih jedil ter pijač, pro- 
daja tobačnih izdelkov in vžigalic go- 
stom.   .    , , 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Kočevje, odločba št. 
302/52-J z dne 27. II. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zaje Pepca. upravnik, samostojno, po 

določilih pravil podjetja, Jajtič Stane, 
knjigovodja, skupaj z upravnikom listine 
po 47. členu api. zakona o drž. gosp. pod. 
jetjih. 

OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 
dne 20, marca 1952. 

,  • št. 290 2925 
• 

1234. 
Besedilo: Ekonomija, Cerklje. 
Poslovni predmet: Reja živine in vzdr- 

ževanje naprednega kmetijstva v gospo- 
darstvu. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: LO občine- Cerklje, od- 
ločba-It. 438/52 z dne 3. V. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Koritnlk Janez, upravnik, samostojno; 

v obsegu zakonitih pooblastil, v njegovi 
odeotnosti in za operativno upravno vod- 
stvo Martinjafc Frane« predsednik občine; 
listine in spise finančnega pomena so- 
podpisuje po 47. členu spi. zakona Gro- 
šelj Tilka. knjigovodja. 

0L0 Kranj, svet za gospodarstvo 
dne 8. maja 1952. 

Št. II—551/2—52 41577 

1235." 
Besedilo: Pekarna, Kranj.. 
Poslovni predmet: Pekâin prodaja -kru- 

ha terkekfov. * 
Ustanovitelj in,operativni upravni vodi- 

telj, (pod jet M: MLO Kranj, 
Poslovalnice fo: »t. 1, Prims-kovo llî 

št. 2, Kran i. Cesta na Golnik; št. 3.'Mai- 
strov" tre 15: Št. 6. Titov trg 14; št"7. 
&avskfbree'8*,"?fi 8", Gorenja Savani in 

šV9, Stražišče 91. < ',, 



Št. 16 - 10. VI. 1952 URADNI LIST Stran 173 

Za podjetje podpisujeta: 
Dolenc Make, upravnik, in Gričar Bori. 

alaiva, računovodja. 
MLO Kranj, poverjeni; tv u za liuauce 

dne 17. •••• 1952. 
St. 382 5021 

•¥• 
1236. 

Besedilo:    Okrajua  opekarna,    Verd, 
Vrhnika. 

Poslovni predmet: Vsa dela te etroke. 
Ustanovitelj In operativni upravni  vo- 

ditelj:   OLO  Ljubljana  okolica. 
Za  podjetje  podpisujejo: 
Leskovec Jakob, direktor, samostojno, 

po pravilih podjetja; Nagode Jože, komer- 
cialist, skupaj • računovodjem v odsotno- 
sti direktorja, in Majer Niko, blagajnik, 
skupaj z upravnikom vse listine po 47• 
členu spi. zakona o drž, gosp. podjetjih. 
OLÜ Ljubljana òkul-, svet za gospodarstvo 

dne 20. maja 1932. 
St. 1431/1 5165 

• 
1237. 

Besedilo:  Okrajna opekarna,  Črnuče. 
Poslovni predmet: Vsa dela te etroke. 
Ustanovitelj iu operativni upravni vo. 

ditelj;   LOL   Ljubljana okolica. 
Za  podjetje podpisujejo: 
Crtano Herman,! direktor, samostojno H- 

stine po pravilih podjetja; Rotar Franči- 
ška, računovodja, ekupaj z upravnikom 
listine po 47. členu spi. zakona o drž. go- 
spodarskih podjetjih; Kurent Damijan, 
komercialist, ekupaj z računovodjem pod- 
jetja, v odsotnosti direktorja. 
OLO Ljubljana okoL, svet za gospodarstvo 

dne 21. maja 1932. 
Št. 1431/13 5164 

* 
1238. 

Besedilo: Krajevna sedlarska delavnica, 
Noršlnci, s  poslovalnico  na Cvenu. 

•Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 
pravila vseh izdelkov sedlarske eitroke. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Noršinci. 

Za poslovalnico podpisujeta: 
Mavria  Rudolf,  poslovodja, in Krajne 

Janez. 
OLO Ljutomer, poverjeniätvo za finance 

dne 26. marca 1952. 
St. 397/52 3090 

'• •   * 

1239. 
Besedilo: »Cviček«, trgovsko podjetje s 

kmetijskimi pridelki na drobno in de- 
belo. 

Poslovni predmet: Trgovina e kmetij- 
skimi pridelki,    sadjem in zelenjavo,   z 
Mlečnimi izdelki, z alkoholnimi in neal- 
koholnimi pijačami na drobno in debelo. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
fctelj podjetja: OLO Novo mesto.* 
, 2a podjetje podpisujeta: 

• Počervina   Franc,   ravnatelj,  samoštoj- 
• ao, listine po 47. členu pa skopaj z raču- 

novodjem Turk Ivanko. 
OLO Novo  mesto, svet za  gospodarstvo 

dne 22. maja 1952. 
Št. 2151/1  . 5139 

1240. * 
Besedilo: Krajevno kovaštvo »Sekira«, 

Kamna gorica, stallano »Sekira«, Kam- 
na gorica. 

Poslovni "predmet: Izdelovanje In pro- 
pala kmetijskega orodja, ki se izdeluje 
v orodnem koytótvu,   podkovanje   konj, 

okovanje  vozil  in  druga   dela kovaške 
stroke. 

Ustanovitelj in operativu! upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Kamna gorica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Cvetko Filip, poslovodja, Cvetko Leo- 

pold,   naanP&tnik    poslovodje,    in,   Udir 
Ivanka, računovodja. 
OLO Kado»lj'ca, poverjeniätvo za finance 

dne 4. avgusta 1951. 
Št. XI—898/1—51 7738 

• 
1241. 

Besedilo: Pleskarsko in slikarsko pod- 
jetje »Soboplesk« na Bledu ah skrajšano 
»Soboplesk«, Bled. 

Poslovni predmet: Vsa pleskarska in 
slikarska dela. 

Ustanovitelj in operativni upraivni vo- 
ditelj podjetja: LO  mestne občine Bled. 

Za   podjetje podpisujejo: 
Vidic   Janez,   upravnik,   Zupan   Jože, 

namestnik, Ličen Edvard, glavni računo. 
vodja mestnih podjetij. • 

Št._X1.559/l-52 5Ó59 
Besedilo: Krajevno kinopudjetje >Kl:.o 

Bohinj«, Boh. Bistrica. 
Poslovni predmet: Prikazovanje filmov 

in diapozitivov. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: LO občine Boh. Bistrica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Kramar Franc, upravnik, Torkair Jan- 

ko, knjigovodja. 
št. 543/1—1952 5060 

OLO Radovljica, svet za gospodarstvo 
dne 12. maja 1952. 

• 
1242. 

Besedilo: Gradbeno podjetje Bled« na 
Bledu   (Grad  št.  40). 

Poslovni predmet: Gradnja stanovanj, 
skih, upravnih 'in fizkulturaih zgradb, 
hotelov in kmetijskih poslopij, izdelava 
projektov za te gradnje. 

Ustanovitelj «oJjelja: MLO Bled, odloč. 
ba M. L-1752/1-51  B/V   z dne 28. XII. 
1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO Bled. 
Podjetje ima obrate: peskolom, kamno. 

lom,  cemetninarsko   in  mizarsko delav- 
nico. 

Za  podjetje  podpisujejo: 
Dornik Jože, direktor, Kasman Ernest, 

tehnični pomočnik direktorja in Nater. 
njk Anton, glavni knjigovodja. 

OLO  Radovljica, gvet za gospodarstvo 
dne 14, maja 1952. 

Št. XI-32/1-52 5002 

1243. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

»Gostilna prif Ančkk, Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholuiih 

in nealkoholnih pijač ter mrzlih jedil. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjeitja: OLO Slovenj Gradec, od- 
ločba št. 353/52 z dne 25. III. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Sekavčnik Ana. v vseh zaderah"podjet- 

ja listine po 47. Členu spi. zakona o drž. 
gosp. podjetjih eopodpisuje Obržan Kati. 
ca. knjigovodja, in Vučajnk Marija, pred. 
eedmik u. o., v odsotnosti ene nrvlh dveh. 

Št. III/8-31/52-1952       4119 
Besedilo: Mestno sedlarstvo in tapetni, 

sfro,  Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 

daja sedlarskih, tapetniških in usnjenih 
galanterijskih del. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Slovenj Gradec, od- 
ločba št. 31/59 z dne 25. III. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Mitlians Alojz, poslovodja, Golob Edvard, 
predsednik upravnega odbora, skupaj, v 
odsotnosti enega od teh pa Ribič Jože, 
namestnik. 

11178-31/59-1952 4130 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za financ»* 

dne 8. aprila 1952. 
• 

1244. 
Besedilo:  Krajevni  brivsKo-Sesalni sa. 

Ion, Guštanj. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo 

št.  577/1   z  dne 22.  III.  1952. 
Operativni upravni voditelj: KLO Gu. 

stanj. 
Za  podjetje  podpisujejo; 
Lečnik Filip, upravnu;, Puh Bolti, raču. 

novodja, Naveršnik Olga, brivska pomoč- 
nica, PuSnik Zofka, pam. knjigovodja, po 
zakonitih pooblastilih. 
0L0 Slovenj Gradec, povcrj. za finance 

dne 28..aprila 1952/ 
Št. III/8-31/S9.1952 4723 

• 
Besedilo: Krajevna trgovina, Mozirje. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja Ai 

drobno poljskih, industrijskih in drugih 
proizvodov .široke potrošnje. 

Ustanovitelj in operativni uprarai vo. 
ditelj podjetja: KLO Mozirje. 

Za podjetje podpisujeta:    '" • 
Pušniv- Jožica, poslovodja,'Stajner Fraj. 

njo, hon. knjigovodja, po zakonitih po- 
oblastilih. , 

0L0 Šoštanj, poverjeniätvo za finance 
dne 2. julija 1951. 

Št. 1200-1952 7170 
•¥• 

124G. 
. Besedilo: Kurivopromet, Radeče (M.IG). 

. Poslovni predmet: Nabava in prodaj* 
kuriva za ustanove in široko potrošnjo. ' 

Ustanovitelj in operativni spravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Radeče. 

' Za,'podjetje podpisujeta: Nachbar Ar- 
tur, upravnik, Janežič Slava, knjigovodja, 
po zakonitih pooblastilih in pravilih. 
0L0  Trbovlje,   poverjeniätvo za financ« 

dne 24. maja 1952., 
. RIII/8-21/59-1952    .    5162 

Spremembe 
1247. 

Besedilo: Avtomehanifno podjetje »Ar. 
tomelianika«, Ljubljana. 

Z .odločbo Ministrstva za notranje za- 
deve FLRJ, uprava državne, '^-aniosti za 
LRS, št. 15C1 z dne 29. 1•.•952 je pod- 
jetje 30. IV. 1952 prenehalo s poslova- 
njem in prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Avtomehaiiično podjet. 
je »Avlomehanika«, Ljubljana — • likvi- 
daciji. 

Za likvidacijsko komisijo podpisujejo: 
Durjava Avgust, Bahar.Franc in Pokovec 
Joža. 

Ministrstvo M notranje zadere 
uprava držarne varnosti za LRS 

dne 21.' inaia 1952. 
4   Št. 1784 - •     5056 

* 
1248. 

Besedilo: Lesnoindustrijsko podjetje, 
Dravograd. , 

Izbriše se :Krpae\ Franjo, pomočnik di- 
rektorja.        ; j 
''Ministrstvo za finance LRSS LjuHjana 

dne'25. Binila 1952. 
Št. 243 209-1952            4632 
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1249. 
Besedilo: »Les Ljubljana«, Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj odslej: Stet 

vlade LRS za blagovni promet. 
Izbriše 6e Kubar Marija • vpiše: 
Dolinar Franc, računovodja, ki sopodj?*- 

suje listine po 47.  členu  spi. zakona o 
drž. gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 8. in 10. maja 1952. 

St. 243 204/1 in /2—1952     4941 

1250. 
Besedilo: Soške elektrarne, Doblar. 
Izbriše ee Jaküe Janez in vpiše: 
Ing. Doberšek Mirko, glavni inženir, ki 

podpisuje    v    odnotnosti   direktorja,    v 
istem obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 13. maja 1952. 
St. 243 161/2-1952 4944 

• 
1251. 

Besedilo:   »Lek«,   tovarna   zdravil   v 
Ljubljani (Celovška 135V 

Izbriše se Kraner Ludvik in vpiše: 
Marinič Stane, računovodja, ki sopodpi- 

8uje listine po 47. členu  spi. zakona  o 
drž  gosp. podjetjih. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 14. maja 1952. 
Št. 243 22&—1952 4946 

1252.        ~ ^ 
B.eedilo: Rudnik rjavega premoga, Za- 

gorje. 
^   Izbrišejo ee Goetiša Milko, Skrbeč An- 

ton in Ašič Alojz ter vpišejo: 
Zupančič Stane, sekretar, ki podpisuje 

v oddotnosti direktorja, v istem ulrsgu; 
Ašič   Alojz,   šef    gospodarsko.racunske. 
f"a sektorja, ki sopodpisuje listine i?o 47. 
lenu spi. zakona o drž. gosp. podjetjih; 

Pok Izidor, knjigovodja, ki sopodpisuje v 
odsotnosti   sefa   pospodarsko-računskega- 
•ektorja, v istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

d..e 19. maja 1952. 
St. 243 198/1-1952~ 5262 

• 
1253. 

Besedilo: Podjetje za nabavo in razde. 
Ijevauje blaga za potreb« gostinstva v LR 
Sloveniji, Ljubljana  (Resljeva 14/a). 

Z odločbo vlade LRS, št. II—367/1—52 
z dne 19. IV. 1952 je podjetje prenehalo 
s poslovanjem in prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Podjetje za nabavo In 
razdeljevanje blaga za potrebe gostinstva 
T LR Sloveniji, Ljubljana, skrajSanó: 
Skladišče za gostinstvo LRS,. Ljubljana, 
v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Jicha Zdeno, predsednik likvidacijske 

tomisije, skupaj z njim eden od članov 
komisije: dr. Dolinšek Franjo ali Cimer, 
man Vesna. 

Štv 243 206/1-1952 5260 

Besedilo: Žitofond«, podjetje za nakup 
in   prodajo   žita   in   mlevskih   izdelkov 
• sedežem v Ljubljani, skrajšano: >2iio« 
Ljubljana. / 

Besedilo odslej: »Žito«, podjetje za na- 
kup in prodajo žita in mlevskih izdelkov 
• sedežem v Ljubljani, skrajšano: »Žito* 
Ljubljana. 

St. 243 73/4—1952 525!) 
Ministrstvo za finance, LRS, Ljubljana 

dne 21. maja 1952. 

1254. 
Besedilo: »Mesnine« Ljubljana, Damo. 

branska 7. 
Izbriše ee Oeenar Janez in vpiše: 
Zumer Ratko, direktor. 

MLO Ljubljana, porerjeništro za fnanne 
dne 4. maja 1952. 

•i» it.  1564/52 4655 
* . 

1255. 
Besedilo:    Mestno   podjetje   »Optika«, 

Kongresni trg 4. 
Operativni upravni voditelj: MLO Ljub. 

ljana, svet za gospodarstvo. 
Izbrišeta se Tarman   Dragica in 2orž 

Draga ter vpišeta: 
Pogorelec Anton, računovodja in Sega 

Bojan, ki podpisuj© v odsotnosti upravni- 
ka oz. računovodje. 

MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 
dne 15. maja 1952. 

St. 1743/52 5110 
* 

1256. 
Besedilo: Cankarjeva založba, Ljublja. 

na, Cigaletova 3. 
Izbriše se Majer Boris in vpiše: 
Zupančič Beno, direktor. 
OLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 

dne 21. maja 1952. 
St.  1559/52 5166 

1257. 
Besedilo: »šiviljska delavnica« KL0 

Rimske Toplice. 
Podjetje je z odločbo KLO -i.mske To- 

plice, št. 118/1952 z dne 8 II. 1952 pre- 
šlo v likvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Kajtna Jože, Brečko Miha in Retinger 
Ljudmila. 

OLO Cclje okolica, poverj. za finance 
dne 15. aprila 1952. 

J t. 536/1952 4261 
• 

1253. 
Besedilo: »Mesopromet«, OLO Celje 

okolica. 
IzbriSe se Cukala Ladislav in vpiše: 
Robae Anton,   upravnik,   ki podpisuje 

samostojno, po zakonitih pooblastilih. 
OLO Celje okolica, svet za gospodarstvo 

dne 13. maja 1952. 
St. 1594/1952 5023 

t 
1259. 

Bnsedilo: Trgovsko podjetje, Mengeš. 
Izbrišeta se Ljubetič Tilka in Vrankar 

Jelka ter vpiše: 
Kosmač Kristina, računovodja, ki pod- 

pisuje skupaj z upravnikom. 
0L0 Kamnik, poverjeništvo za finance 

dne 2. aprila 1952. 
St. 771/52 3475 

" * 
1260. 

Besedilo:: Okrajno gradbeno podjetje, 
Kočevje. 

Besedilo odslej: Splošno gradbeno pod- 
jetje »Zidar«, Kočevje. ' 

OLO Kočevje, svet  za  gospodarstvo 
dne 5. maja 1952. 

St. 256 4698 

1261.   • 
Besedilo: Okrajna žaga, Britof pri Kra- 

nju. 
Operativni    upravni    voditelj    odslej: 

Ljudski  odbor občine Predoslje. 
OLO Kranj, svet  za  gospodarstvo 

dne 15. maja 1952. 
.   &t. H—589/2—52 4679 

1262. 
Besedilo: Krajevno trgovsko podjetje, 

Gorenja vas. 
Izbrišejo ee Sorli Ivo, Pivk Janko in 

Hrovatin Milka ter vpišeta 
Hrovatin Milka, upravnik, in Jelovčan 

Rajko, računovodja, ki podpisujeta po za- 
konitih pooblastilih in pravilih podjetja. 

OLO Kranj, svet za gospodarstvo 
dne 16. maja  1952. 

St. II-551/3-52 4S78 
• 

12G3.   " 
BpsedÜo: Vrvarna, Kranj. 
Besedilo odslej:   Vrvarna Kranj, v li- 

kvidaciji. 
Za podjetje v likvidaciji podpisuje: Ai. 

man Karol, knjigovodja. 
MLO Kranj, poverjeništvo za finance 

dne 23. maja 1952. 
St. 734 5215 

• 
1264. 

Besedilo: Preskrba, Kranj. 
Izbrišejo se poslovalnice eadja in ze- 

lenjave: B, Maistrov trg 5; C, Titov trg 
14; D, Primskovo 11; E, Stražišče 34; F, 
Gorenja Sava; Q Prešernova ulica in H, 
Cankarjeva ulica; mlekarne: št. 1, Circe; 
št. 2, Koroška 6; št. 3, Titov trg 2; št. 4, 
Savski breg 13; št. 5, Jezerska 9; St. 6, 
Jezereka 27; št. 7, Stražišče 120; U. 8, 
Stražišče; št. 9. StraZišče-Kalvarija in 
št. 10. Gorenja Sava 21. 

Vpišejo se nove poslovalnice: št. 19, 
Klano 30, špecerlja; št. 20, Stražišče 90, 
roecerija; št. 21. Koroška 5. speoerija; 
št. 22. Koroška, prodaja bencina, naftnih 
derivatov in mazil. 

Izbriše se Stebih Anica in vpiše: 
Nič Elza, računovodja, z istimi poobla.' 

stili. 
MLO  Kranj, svet  za gospodarstvo 

dne 26. maja 1952. 
Št. 764 5303 

• 
1265. 

Besedilo:   Okrajni  magazin,  Krško.* 
Besedilo odslej:. Trgovsko podjetje — 

P'trošnja, Krško. 
Podjetje preide iz pristojnosti OLO Kr- 

ško v pristojnost Obč. LO Krško. 
Izbrišeta se Podgoršek Jože in dr. 

Zdolšek Jože ter vpiše 
Novak Franc, ravnatelj, z istimi poobla- 

stili. 
Poslovni predmet odslej: Trgovina 2 

mešanim blagom na • drobno in debelo, 
trgovina z naftnimi derivati, mazivnim« 
olji in mazivi, trgovina z drvmi in pre- 
mogom. 

Izbrišejo se dosedanje poslovalnice št- 
4 Sevnica, 7 Brežice, 8 Cerklje, 3 Seno- 
vo, 5 Dobova, 6 Brežice, 9 Sevnica, 10 
Krško, 11 Sv. Peter .?od Sv. g., 12 BI- 
zeljsko, 13 Raka, 14 Kostanjevica, 15 Stu- 
denec, 16 Črneča vas ter vpišejo: 

Trgovsko  podjetje  »Potrošnja«   Krško 
23, Stara vas-Videm 65, Krško 41, Stara 
vas 92, Leskovee 21, Krško 43, Krško &, 
Krško 22, Krško 35, Krško 24, Raka SS- 

OLO Krško, svet za gospodarstvo 
dne 15. maja 1952. 

St.  1151 49o7 
• 

1266. \ 
Besedilo: Splošno trgovsko podjetje. 

Sevnica. 
Vpijejo so poslovalnice: St.' 1. Sevnica 

6C; št. 3, Dol. Boštanj 33; št. 4, Šmarje 
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207;   St.   2,   Sevnica;   št.  7,  Sevnica   6; 
št, ti, Sevnica 7 in št. ä, Krnielj. 

OLO Krško, svet za gospodarstvo 
dne 21. •••• 1952. 

St. 309-585/52 50ß 
*     . 

12G7. 
Besedilo: Okrajao podjetje za odkup ži. 

vine, Ljutomer. 
Besedilo odalej: Okrajno odkupno pod- 

jetje za odkup živine in poljskih pridel- 
kov, Ljutomer. 

Poslovni predmet se razširi še na tr- 
govino s kmetijskimi .pridelki. 

Izbriše se poslovalnica: Klavnica in 
mesnica, Makovec Marko. Lukavci, in vpi- 
šejo poslovalnice; Mesnica št. I, Ljuto- 
mer, Stari trg; Mesnica št. II, Ljutomer, 
Ormoška cesta; Mesnica in klavnica, Kri- 
ževci; Mesnica, Vuzmetinci; Mesnica, 
Ivanjkovci in Mesnica, Razkrižje. 

OLO Ljutomer, svet Za gospodarstvo 
dne 30. aprila 1952. 

• Št   502 4833 
•k 

12G8. 
Besedilo:  Krajevna gostilna, Noršinci«. 
Besedilo odslej: >Gostilna Mestnega ob- 

činskega ljudskega odbora Ljutomer, se. 
dež Norš'nci. 

St. C05 4836 
Besedilo: Krajevno gostilničarsko pod- 

jetje. Stroîja vas. 
t Besedilo odslej: Gostilna mestnega ob- 

činskega ljudskega odbora Ljutomer, se- 
dež Stročja vas. 

St. 604 4635 
OLO Ljutomer, svet za gospodarstvo 

dne 12. maja 1952. i 
1269. • 

Besedilo; ^Ciciban«, otroška konfekcija 
(Maribor). 

Izbris© se Alešovec Agica, poslovodja, 
in vpiše: 

Gustinčič Erna, poslovodja, ki .podpisuje 
samostojno, v okviru pooMastil operativ- 
nega upravnega voditelja in pravil pod- 
jetja, 

St. Pov 5G/67-52 3325 
Besedilo: »Zora«, pletiljstvo (Maribor, 

Ulica 10. oktobra 4). 
Izbriše se'Kristančič Herbert in vpiše 

Senk Ivan, knjigovodja, računovodja, ki 
podpisuje poleg poslovodje listine denar, 
nega, materialnega, obračunskega in kre- 
ditnega pomena. 

St Pov 56/52-62 3326 
MLO Maribor, poverjeništvo ia finance 

dne 18. marca 1952. 

1270. * 
"Besedilo; Sklad za mehanizacijo in In. 

vesticijsko graditev zadružnega kmetij- 
stva, Maribor. 

: Vpiše 6e obrat: »Strojna služba Zadruž- 
nega sklada«, Maribor, Ruška 63. 

^• obrat bosta podpisovala Pergar Ig- 
nac, upravnik, in Pirtušek Rudi. računo- 
vodja. 
OLO Maribor okol., svet za gospodarstvo 

dne 14. maja 1952. 
St. 540/1— II-1952 4859 

1271. * 
Besedilo; Krajevna čevljarska delavni- 

ca, Raz va nje. 
Izbriše se Grašic Peter in vpiše: 

• Meneger  Anton,    ki  podoisuje neome- 
leno, 
OLO Maribor, okolica, poveri, za •••••• 

.dne 19. julija 1951. 
St  1703/1—I V/l—1931     ,   7149 

1272. 
Besedilo:   Mestna   »EJektroinstalacija«, 

Doluja Lendava. 
Izbrise se Tragi Helena in vpiše: 
Biro Alojz, ki podpisuje za podjetje po 

47. členu spi. zakona o drž. gosp. pod- 
jetjib. 

St. II-S908/1 4793 
Besedilo:   Mestno podjetje »Kolarstvo«, 

Murska Sobota. 
Izbrise ee Novak Stefan • »piše: 
Banfi Štefan, poslovodja, ki bo podpiso- 

val za podjetje po zakonu, in pravilih. 
St. II-4183/1 47S7 

Besedilo; Mostno podjetje »Pekarna«, 
Murska Sabota. 

Izbriše se Kuzma Nikolaj in vpise: 
Poredoš Franc, poslovodja, ki bo podpi. 

soval za podjetje. 
Št. •—4162/1 4789 

Besedilo:   Mestno   pleskarsko  podjetje, 
Murska Sobota. 

Izbriše se Luk' Geza, in vpiše: 
Taljan Tazes, poslovodja, ki bo podpi. 

soval za podjetje. 
St. II—1653/2 4788 

Besedilo: Okrajno avtoprevozniško pod- 
jetje, Murska Sobota. 

Podjetje je z dnenr 1. V. 1952 prešlo v 
likvidacijo. Za podjetje v likvidaciji pod- 
pisujejo Milosevic Lazar, predsednik, Lu. 
thar Tibor, Balasko Franc, čkna komi- 
sije. < • 

Št. II-30S4ml 4791 
OLO Murska Sobota,'Svet za gospodarstvo 

dne 12. maja 1952. 
* 

1273. 
Besedilo: Mlin in žaga, Prečna. 
Izbrise se Cesar Anton in  -niše: 
Jarc Ludvik, poslovodja,,ki vo podpiso- 

val skupaj s Cesarjem Jožetom, po pra- 
vilih podjetja. 
OLO Novo  mesto, svet  za  gospodarstvo 

dne 12. maja 1952. 
St. 1801/1 5022 

* 
127-1. 

Besedilo: »Tkalnica« MLO Novo me- 
sto. 

Izbriše se Jevšček Miloš in vpise: 
Perio Ludvik, ^direktor, ki podpisuje 

neomejeno, v njegovi odsotnosti pa Grim. 
šic Rajko, knjigovodja, po zakonitih po- 
oblastilih. 
OL"   Novo  mesto, svet za  gospodarstvo 

dne 15. maja 1952. 
St. 2005/1* 5119 

•¥• 
1275. 

Besedilo: Okrajno podjetje »Servis«, 
Novo mesto. 

Besedilo odelej:  Trgovsko podjetje ni 
debelo in drobno »Železnina in4 čevljar- 
ske potrebščine«, Novo mesto. 
OLO Novo  mesto, svet za  gospodarstvo 

dne 19. maja 1952. . 
Št. 1520/1 5121 

• 
1276. 

Besedilo: Krajevna gostilna In menza, 
Sfari (rg. 

Vpiše se nova poslovalnica v Nadlesku 
s poslovnim predmetom: Prodaja alkohol, 
nih in brezalkoholnih pijač. 

Izbriše se Mlakar Franc in vpiše: 
Kovač Rudolf, poslovodja, ki podpisuje 

po pravilih in zakonskih predpisih. 
OLO  Postojna, svet za gospodarstvo 

dne 7. maja 1952. 
• St. 310-1/52' 4721 

1277. 
Besedilo: Mestna pekarna, Postojna. 
Izbriše so Hladnjak Jože in vpiše: 
BombaČ Marija, knjigovodja, ki podpi.' 

suje s pooblastili po 47. členu i£>l. zakona 
o drž. gosp. podjetjih. 

St. 02/9-52 5066 
Besedilo: Uprav» stanovanjskih zgradb, 

Postojna. 
Izbrišeta se Bandelj Rudi • Marušic 

Davorin in vpišeta: 
Verbič Jože, upravnik, ki podpisuje e 

pooblastili v mejah pravil in zakonskih 
predpisov; Mulec Rezi, knjigovodja, e po- 
oblastili po 47. členu spi. zakona o drž. 
gos?, podjetjih. 

!        St. 62/12—52 ' 5067 
OLO  Postojna, svet za gospodarstvo 

dne 16. maja 1952. 

1278. ' 
Besedilo: Krajevna krojačnica, St. Pe- 

ter na Krasu (Pivka). 
Izbri-'ta ee Znidaržič Franc in Kra- 

vos Franc in vpišeta: 
Kristan Stanko, poslovodja, ki podpisu- 

je v mejah pravil in zakonskih predpi- 
sov; Urbančič Malka, knjigovodja, ki 
podpisuje e pooblastili po 47. Členu spi. 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 

St. 62/27 5064 
Besedilo:  Krajevna pekarna St. Peter * 

na Krasu (Pivka). 
Izbrišejo so Znidarlič Franc, Štajnrajh 

Iva in Kravos Franc ter vpišeta: 
Skapin Rudolf, poslovodja, ki podpieu. 

je s pooblastili po pravilih in zakonskih 
predpisih, ter Urbančič Malka, knjigovod- 
ja, ki podpisuje po 47. Členu spi. zakona 
o drž. gosp. podjetjih. - 

Št. 62/11 5066 
Besedilo: Podjetje za preskrbo z vodo» 

St. Peter na Kresu. \ .'• 
Izbrišeta ee Znidaršič Franc in Kra. 

vos Franc 1er vpišeta: 
Zeile Franc, poslovodja, ki podpisuje » 

pooblastili, v mejah pravil in zakonskih 
predpisov; Urbančič Malka, knjigovodja, 
ki podpisuje e pooblastili po 47. člena 
spi. zakona o drž. gosp. podjetjih. 

St. 62/10 5068 
0L0 Postojna, svet za. gospodarstvo   • 

dne 21. maja 1952. 

* 
1279. „ ' 

Besedilo: Čevljarska delavnica, Žerjav, 
p. črna. 

Izbrišejo se Mohor Simon, Vodovnlk 
IVan in Juh Jakob ter vpišeta: 

Mravljak Franc, poslovodja, _ Ladinek 
Srečko, knjigovodja, ki podpisujeta po za- 
konitih  pooblastilih. 

• Št. 111/8—31/73—1952   .     4563 
Besedilo: Krojaška delavnica, Žerjav, 

p. Orna. 
Izbrišejo ee Mohor Simon, Vodovnik 

Ivan in Juh Jakob ter vpišeta: 
Pudgar Bogomir, poslovodja, Ledinek 

Srečko, knjigovodja, ki podpisujeta po za- 
konitih pooblastilih. 

St. III/8-31/77—1952 4566 
Besedilo:.Šiviljska delavnica, Žerjav, p. 

Crna. 
Izbrišejo 6ô Mohor Simon, Vodovnlk 

Ivan in Juh Jakob ter vpišeta: 
Jezennij; Tončka, poslovodja. Ladinek 

Srečko, knjigovodja, ki podpiaujeta po za. 
kotifitih pooblastilih. •''- 

Št. HI/8—31/75-^-1952 -    ;4567 
0L0 Slovenj  Gradée, poverj. za financ« 

dne 24. aprila 1952. 
i 
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1280. 
Besedilo: Krajema brivsko-Irizerska 

delavnica, 2erjav. 
Beeedilo odslej: Brivsko-frtzerska de. 

lavnioa, 2•••••, 
IzbriSejo se Mohor Simon, Vodovnlk 

Ivan in Juh Jakob ter vpišeta: 
Marko Julka, poslovodja in Ledinek 

Srečko, knjigovodja, ki podpisujeta po za. 
konitih pooblastilih. ' 

OLO' Slorenj Gradec, poverj. za finance 
dne 25. aiprila 1952. 

St. 111/8—31/76-1952 4568 

* 
12S1. 

Besedilo: •••••••• mehanična delav- 
nica, Guštanj. 

Izbriše se Dretaik Ivo •. vpiše: 
Putnik Franc, upravnik mehanične de. 

lavnice.   ki  podpisuje  skupaj   e  Puhom 
Doltijem  po. zakonitih  pooblastilih. 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za iinance 

dne 28. aprila 1952. 
St. UI/8—31/79-1952 4730 

• 
1282. 

Beeedilo: Gostinska podjetja KLO Ma. 
r- berg. 

Glede na prijavo z dne 22. IV. 1952. št. 
118/52 ee izbriše Krajevna gostilna št. S 
T'Ma'renbergu. 

St. •/8—31/93-1952 4953 
Beeedilo: Gospodarsko podjetje »Klnot, 

Marenberg. 
Izbriše se Kovačič Branko in vpišejo: 
Raooluek  Jožko,  upravnik,   Doberšek 

Slavko. Molkon Rozalija in Tovšak Irma.. 
materialni  knjigovodja, ki podpisuje po 
zakonitih pooblastilih. 

St. III/8-31/101-1952        4954 
OLO  Slovenj Gradec, poverj. za Iinance 

dne 14. maja 1952. 
• 

1283. 
Besedilo: Čevljarska delavnica KLO Na. 

larje T likvidaciji. 
Izbrišeta   se. Hlačun  Stanko  in .Pajk 

• Franjo ter vpišejo: 
Hren Marija in Zavolovšek Ivan. člana 

KLO, in Mlakar Viktor knjigovodja LIP, 
Nazarje. 

OLO Šoštanj, poverjenlštvo za finance 
dne  17. oktobra 1951. 

St. 1844/51 10351 
*     .. 

1284. 
Besedilo: Krajevna mesnica in klavni- 

ca, Nazarje. 
Izbrišejo ee Predovnik Franc, Jeraj An. 

ton in Mlakar Viktor ter vpišeta f 
Rafter   Pepca.   knjigovodja   Kraj.   čev- 

ljarske delavnice, in Urbancl Marija, knji- 
govodja    Kraj. mesnice in klavnice,   ki 
podpisujeta skupaj. 

OLO Soltanj, poverjeništvo za finance 
• dne 5. marca 1952. 

'   Št 1399/1^52 2264 
* 

1285. * 
Besedilo: Krajevna čevljarska delavni, 

ca. Nazarje. 
Izbri.Vîta ee Klemše Zdravko in Križ- 

nik Avgust ter vpišeta: 
2unter Maks, -poslovodja,'  In Urbancl 

Marija, knjigovodja. 
OLO Šoštanj, poverjenlštvo za  finance 

.   •"'.- -      dne 15. "marca 1952. . 
•    SUI-2355/1-52 4807 

1286. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Mozirje. 
Izbriše •• Vajd Franc m vpiše: 
BlagojeviČ Marija, knjigovodja. 
OLO   Šoštanj,   svet   za  gospodarstvo 

dne 5. maja 1952. 
Št. VI-2356/1-52 4805 

• 
1287. 

Besedilo: K'no KLO Ljubno. 
Izbrišeta'  ee   Serbela   Franc,   OreLJk 

Franc in vpišeta: 
Papeš Franjo, nižji knjigovodja, in 

Mlakar Ivan, poslovodja. 
St. 2218/3-52 4796 

Besedilo:    Krajevna    gostilna. menza, 
Mozirje. 

Vpiše se poslovalnica Mozirje št. 28. 
51. 1871/2-52 4830 

OLO Šoštanj, svet za cospodarstvo 
dne 8. maja  1952. 

1288. 
Besedilo:  Opekarna, KLO Smihel. 
Podjetje  (e prešlo  v  likvidacijo. 
Likvidatorji so: Goličnik Lovro, pred- 

sednik,   Acman    Anton,   tamil: KLO, in 
Atellek Ivan, ooelovodja podjetja. 

0L0 Šoštanj, puverjcništvo zu finance 
dne 8  decembra 1951. 

' St. 2018/51 11732 
* 

1289. 
Beeedilo: Čevljarska obrt, KLO Ljub- 

no. 
Izbrišejo ee Serbela Franc, Globočnik 

Maks in Orešnik Franc ter voišejo: 
Papeš Franjo, nižji knjigovod|a, Plesnik 

Franc, poslovodja in Sejn Jakob,- računo. 
vodja, hi podpisujejo po dva s'-upaj 

OLO Šoštanj, svet za gospodarstvo 
one 6. maji 1952. 

St. 2218/9-52 4600 

1290. 
Besedilo: Krajevna mizarska delavnica, 

Rečica o/S. 
Izbrišejo se Strašek Ivan. Fajfer Slav- 

ko in Stamfel Jože ter vpišejo:        * 
Lukač Anton, pcslovodia delavnice. Ro. 

eenstein Slavko, poslovodja menze, Košto- 
maj Franc, poslovodja opekarne in Stiglič 
Jože, poslovodja mesarije, ki podpisujejo 
po dva skupaj 

St. 22G1/3—52 4855 
Besedilo: Menza in točilnica, KLO Re- 

čica o/S. 
Izbrišejo se Jeraj Ivan. Fajfer Slavko, 

Novak Franc, Rakun Alolzija in vpišejo: 
Rosensfein Slavko. Pfajfer Martin, Ko. 

rosee Anton in Stiglič Jože, ki podipisuje. 
jo po dva skuoaj. 

St. 2261/1-52 4857 
Beeedilo:  Opekarna, KLO  Rečica  o/S. 
Izbrišejo se Boršnjak Jože, Zvir Alojzij 

in Fajfer Slavko ter vpišejo: ' 
Koštomaj Franc, poslovodja opekarne, 

Rosenstein Slavko, Korošec Anton In 
Pfajfer Martin, člani delavskega sveta, 
ki podpisujejo no dva skupaj. 

St. 2261/2-52 4856 
OLO  Šoštanj,  svet  za  gospodarstvo 

dne 12. maja 1952. i 
• 

1291,      , 
Besedilo: Tovarna i<rcl, Kobarid. 
Pooblaščenec za podpisovanje podjetja 

v odsotnosti direktorja ie Pajntar Jožko 
. OLO Tolmin, svet za gosnodarstvn 

dne 14. maia 1902* 
St. 36/57—52 4950 

1292. 
Besedilo: Okrajna klavnica, Tolmin, 
Izbriše se Ivančič Ivanka. Za podpiso- 

vanje podjetja je poleg upravnika ta ra- 
čunovodje pooblaščen še Obld Stanko, šef 
klavnice. 

OLO Tolmin, svet za gospodarstvo 
dne 17. maja 1952. 

St. 36/59—52 5020 

• 
1293. 

Besedilo: Obrtno podjetje KLO Koba- 
rid. 

Izbriše se Zuber Silvo  in vpiše: 
Lavrenčič Jože, upravnik, ki podpisuje 

z zakonitimi pooblastili. 
OLO  Tolmin, poverjeništvo Za finance 

dne 24. marca 1952. 
St. 3G/41-52 3044 

• 
1294. 

Beoedilo: Trgovsko.gostinsko podjetje 
Dol pri Hrastniku. 

Besedilo odslej: Trgovsko gostinsko 
podjetje Dol pri Hrastniku. 

Poslovni predmet odslej: Trgovina z 
mešanim blagom, manufakturo, galante- 
rijo, špecerijo ter industrijskimi in obrt- 
nimi izdelki za široko potrošnjo. 

Izbrišejo se poslovalnice: Mesnica a 
klavnico. Dol .pri Hrastniku 57, Goetilna 
»Pri Jerčkj*, Dol pri Hraetniku 35, In 
Gostilna >Pri poštk. Dol pri Hrastni- 
ku 57. 

OLO Trbovlje, svet za gospodarstvo 
dne 17. maja 1952. 

Št. 1974/4-T-1952 5072 

Izbrisi 
1295. 

Besedilo:   Krajevna   hranilnica   MLO 
Brežice. 

Podjetje ee. izbrise zaradi 'združitve z 
Narodno banko, Krško. 

0L0 Krško, svet za gospodarstvo 
dne 23. maja 1952. 

Št. 231-647/1 5189 

1296. 
Beeedilo: Krajevno komunalno podjet- 

je, Guštanj. 
, Glede na prijavo KGP Guštanj z dne 

11. II. 1952.. 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 28. aprila 1952. 
St. III/8—31/84—1952 4560 

1297. 
Besedilo: >Naša knjiga<, knjigarna In 

papirnica KLO Mozirje. 
Ker   je   bilo   preneseno v pristojnost 

LRS kot poslovalnica DZS. 
0L0 Šoštanj, poverjeništvo za financ* 

dne 5. decembra 1951. 
St. 2002/51 11599 

1293. 
Besedilo: KLO gostilna, Sv. Jurij. 
Zaradi spejitve  s  podjetjem   »Gostin- 

stvo«. Dol pri Hrastniku. 
0L0  Trbovlje, svej  za gospodarstvo 

dne 17. mala 1952. 
'    Št. 2334/3—1952 5073 
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297. 
Vpisi 

Besedilo: Trgovsko podjetje kmetijskih 
pridelkov in izdelkov >Zadružnik<, Ilir. 
ska Bistrica. 

Podjetje te je ustanovilo na ipodlagi 
sklepa izrednega občnega zbora OZKZ 
Postojna z dne 9. IV; 1952 in na podlagi 
odločbe OZKZ Postojna, št. 352/1^2 , z 
dne 15. IV. 1052 v zvezi z dovoljenjem 
OLO Postojna, poverjeništva za trgovino, 
ït 106/Ó-52 z dne 22. IV. 1952 in deluje 
po  potrjenih  pravilih. 

Poslovni predmet: Nabava in prodaja 
na debelo kmetijskih pridelkov in tede], 
kov ter kmetijekti potrebščin, strojev, 
umetnih gnojil in semen. Predelava mle- 
ka v mlečne žizdelko, sušilnica sadja, 
gozdnih eadežev in zdravilnih zelišč. 

Pooblaščenci  za  podpisovanje  so:   Ur. 
bančič  Vladimir, direktor, Pirih   Franc, 
računovodja in Rebec Ivan, komercialist. 

OkTožno' sodišče v Gorici 
dne 28. aprila 1952. 

,    Zt 16/ 52-2 4525 

298. 
Spremembe 

Besedilo; Potrošniška zadruga z omeje- 
nim . jamstvom,  Trbovlje. 

Po sklepu občnega zbora 21'. III. 1952 
je zadruga prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji eo: Hvala Adolf, namešče- 
nec, Trbovlje II 24, Bočko Jože, trg. po- 
močnik, Trbovlje-Loke 300, Mešič Edi, 
trg. pomočnik, Trbovlje-Loke 529, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s pri. 
stavkom >v likvidaciju. 

Okrožno sodišče v Olju 
dne 24. aprila 1952. 

Zadr VI 125/14 4263 

• 
299. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 
nim jamstvom v.Hrastniku. 

Po sklepu občnega zbora z dne 23. IV. 
1952 in v zveei z odlečbo OLO Trbovlje 
št. Pov 10/45-52 z dne 23. IV. 1952 je za. 
droga prešla v likvidacijo. 

1 Likvidatorji eo: Dragar Jože, poslovod- 
ja, Hra&tnik, iKovcč Alojz, poplowdja 
Hrastnik in Babic Marija, trg. pomočnik, 
Hrastnik, ki podpisujejo po dva ••••••. 

Likvidacijska "firma: kakor doslej,' » 
Postavkom >v likvidaciji«.     • 

Okrožno sodifle V Celju 
dno 6. maja 1952. 

• .-    . Zadr VI 153/17 .4612 

* 
800.   . 

Besedilo: Kmetijska zndrugi z a i, 
?T\* Jurij pri Celju. 

Na občnem'zboru 27. III 1962 le bil 
spremenjen 32. Sen zadružnih pravil. Te. 
meljn^ delež maša 1000 din. 

-Izbrišejo .se Kocjan Slavko. BohorČ-Al- 
bert, Krč Pët« In Knez S'anko ter *pi- 
sejo novi Pani upravnega odi,or.\ kmetje: 

BorSič Jože. V.bmo, Rib«  Ivan, P»d. 
erađ. Jazbec Ivan,, Sv. Jurij pri Celju 

,    mStojan fvtn, Vrbao 

Kincl Frinr •• predsednik, SirliC Jože 
pa tajnik "Kljtra. Pooblaščenci za pod- 
pisovanje so: Kinel Franc, Boršič Jože, 
Pečar Franc in Zinahar Jurij. 

Zadr VI 128/24 4657 

Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 
nim jamstvom Zagorje ob Savi. 

Po sklepu občnega zbora dne 19. III. 
1952 je zadruga prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Prašnikar Nace, pred- 
eeanik, Ule Olga, in Proeenc Anica, tr- 
govski pomočnik v Zagorju. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
pristavkom  >v ÜkvidacijU. 

Zadr VII 158/7 4656 
Okrožno sodišče  v Celju 

dne 7.  maja 1952. 

301. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom  v CeJju. - 
Po sklepu zbora 16. IV. 1952 je zadru. 

ga prešla v likvidacijo. 
Likvidatorji so: dr. Pavlic Peter, fin 

revizor. Grobelno 20; Podjavoršek Albin, 
.profesor. Ulica 29. novembra 5; Veber 
Leopold, upokojenec, Celje. Trubarjeva 
ulica; Svelličič Leopold, upokojenec. Za- 
vodila, Celje, ki podpisujejo po dva sku. 
Pa j. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 6 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. maja 1952. 

Zadr  VIII  93/5 4751 
* 

302. 
Besedilo: ^Kmetijska zadruga z o. j., 

Podčetrtek. 
Na izrednem občnem zboru zadruge z 

dne 4, V. 1932 se je spremenil 32. člen 
zadružnih pravil. Temeljni delež znaša 
1000 din. 

Izbrišejo so Romih Franc, Romih Ru. 
dolf, Kerin Jožef, Volavšek Jožef. Slrašek 
Franc, Počivalšek Franc in Toplišek Mar- 
tin in vpišejo novi člani upravnega od- 
bor*: 

Ulčnik Jožko. trg. pomočnik. Podčetr- 
tek 53, tajnik; Medved Maks, šofer. Pod- 
četrtek 8, predsednik; Sturbej Jožef, mali 
kmet, Sopote 57; Amon Ivan, sred. kmet. 
Sopole 19. in Počivavšek Justina, kmet, 
Podčetrtek 63. 

Zadr VII 90/12 4939 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje. 

nim jamstvom, Vransko.Jernmin. 
, Izbrišeta se Cvan Mihael in Felicijan 

Jožef ter vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Papež Miha, upokojenec. Čeplje. Vranic 
Hubert, delavec. Selo. Grobljsir Albin po- 
sestnik, Čeplje, p. Vransko. 

Zadr VII 17/12 4965 
Besedilo: Kmetijska zadruga * omeje. 

nim jamstvom; Tinje. v 
Na občnem zboru zadruge dne 2., III. 

1952 je bil spremenjen 32. člen zadružnih 
pravil. Temeljni delež znaša 1000 din. 

Izbrišeta se Janžič Ludvik in Smogavec 
Alojz in vpišejo novi. Člani upravnega od. 
bora: 

Dušej Ivan, krnel. Tinje 22. Stegne 
Marija, gospodinja. Sv. Urh 7, In Spec 
Neža, kmetica. Jurlna vas 10. 

Za-r VIII 30/12 4907 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 16. maja 1952. 

303. 
Besedilo:  Kmetijska zadruga, Logje.    . 
Na podlagi sklepa skupščine z dne 6. 

III. 1932 se izbrižejo Trlikar Ivan, Lav. 
renčič Dominik, Lavrenčič Emilij, n,loh 
Jože, Cenčič Maks, Robedišče 30, ĆenČiČ 
Maks, Robedišče 27, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Cenčič Anton, zadružnik; Robedišče 21, 
predsednik; Lavrenčič Alojz, kmet, Logje 
25, Dugan Anton, pismonoša, Logje 76i 
Lavrenčič Anton, kmet, Logje 32, Trlikar 
Anton, kmet, Logje 1 in Cencio Mirko, 
delavec, Robedišče 34. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 29. aprila 1952. 

Zt 183/48-9 4523 

• 
304. 

Beeedilo: Potrošniška zadruga z o. j. 
Bovec. 

Na izrednem občnem zboru 30. VL 
1951 je zadruga prenehala poslovati in 
prešla v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Potrošniška zadruga i 
o. j. Bovec v likvidaciji. 

Likvidatorji so: Marka Alojz. Bovec 174, 
Mihelič Božena. Bovec 173, LiJ<ar Viktor, 
Bovec 109, f-ulin Ivan. Bovec 320. Za li- 
kvidacijsko firmo podpisujeta Marka 'Alojz 
in  Mihelič  Božena  skupaj. • ' . 

"      Zt 56/49-15 4807a 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Starem 

trgu. 
Na podlagi sklepa skupščine z dne 30. 

III. 1952 se izbrišejo Mule Alojz, Mlakar 
Janez in ^Mihelič Janez ter vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Sepec Anton, Stari trg 42, in OkolU 
FTanc, NadJesk 26, kmeta. . •  •• - 

Zt 101/48-22 '   4809 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 9. maja '1952, ' 
•¥• ' 

305. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v BorjanL 
Na podlagi sklona skupščine z dne 16. 

III. 1952 eo izbrišejo Kramar Miha, Sa. 
botič Ana in Kramar Ignac, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

• Kramar Andrej, Borjana 9. Hra*t 
Fran. Borjana 4, Čebokll Mirko, Pod7 
bela 29, kmetje. 

Okrožno sodišče v  Gorici 
dne 19. maja 1952. 

•Zt 158/48.21    . 5175 
• 

306. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • Sedlu. 
Na podlagi sklepa skupščine z dne IZ. 

III. 1952 6e izbrišejo Gašo-rut Anica, 
Saboiič Franc, GrantarFranrç BalWi Vik. 
tor. Kračina Kristina. Baloh Rudolf, -Za. 
gar Anton in Baloh Jože, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani upravnega; odbora: 

Lazar Jožef. Sedlo 13, predsednik', -Ga". 
šperut Jožef, Sedlo 40, kmeta;- Kosmačia, 
Anton, delavec. Sedlo-52;. Kcsmačm-.Jp. 
že, Sedlo 36: Rosic -Viktor. Homec 1: Ba- 
loh' Alojz, Stanovjšče. 11, Kraman Ivan, 
Sedlo 32. kmetje. ' 

Okrožno* sodišče v Goric» 
dne 19. maja 1952.        . . 

Zt 198/48—17 - -.5176 
'••.-,..      * ••    •<•<:-;. ' 

307. - •  > : 
Besedilo: Km*tijska zadruga. Ccrknics. 
Na podlagi sklepa skupščine" z dne 9. 

III.. 1952 6e. izbrišejo.špfirembtek; JatfÇz, 
Knap Ivan.-LpvlvQ Marija ;in Kebe Franc, 
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Dol. Jezero 9,  vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega -odbora: 

Urbas Franc, kmet, Cerknica 146; Ca. 
••••••• Anton, delavec, Cerknica 5&a; Mu 
veo Matevž, km^t, Cerknica 25, in Kebe 
Franc, kmet. Dol. Jezero 29. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 23. maja 1052. 

Zt  100/48-31 5170 

.• 
308. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru. 
ga   >Janez- Hribar<, Polica. 

Izbrišejo 6e Babnik Anton, Seme Fa. 
ni, Dežman Janez, Burger Avgust, Sku. 
bic Mimi, Mohar Ana. Vovk Jože in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Boh Ivan, poe sin, Duplice 4; Dežman 
Anton, Polica 8; Steklačič Milan, Poli. 
ca 13, Vidic Ana, Polica 20, in Gioahim 
Anton, Peč 5, imetje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30  aprila 1952. 

Zadr Vili 7/2 4.610 
• 

809. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome. 

jenim jamstvom v Kranju. 
Na zboru 27. I. 1952 so ee spremenila 

zadružna (pravila v 32. členu. Delež zna. 
èa 500 din. 

obrišejo se Tiringer Jo:e, Poklukar 
Jannz, Velikonja Franc in vpišejo novi 
člani upravnega odbora, posestniki: 

Rakovec Ivan, Struževo 10, Kokalj 
Franc, Klane 38 in Sušnik Frančiška, Gor. 
Sava   39. 

Zadr II 35/15 4750 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

a'tn jamstvom, Krka pri Stični.. 
Na zboru 23. III., 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v 32. členu. Delež znaša 
600 din 

•Izbrišejo ee Poljane« Anton, Mura An. 
Ion, Zaviršek Anton, Zupane Motod, Men. 
ein Jože in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 
-Sadar Ignacij, kmet, Videm 6, Zupan- 

čič Jožefa, gospodinja, Gabrovčee 14, Men. 
ein Jože, kmet, Randol 1, Koščak Stanko, 
krojač, Podbukovje 19, in Pajk Jože, 
kmet. Videm 18, 

Zàdr VI 9/4 4749 
Besedilo: Kmetijska iadruga t omeje- 

nim jamstvom, Sorica. 
Na zboru 30. III. 1952 so ee spremenila 

zadružna pravila v 32. členu. 
Delež znaša 800 din, delež družinskega 

člana zadružnika pa 100 din. 
Izbrišeta ee Pintar Alojz, Tavčar, Franc 

Jn vpišete nova člana upravnega odbora: 
Kejžar Franc,' mizar, Zg Sorjca 50, 

in Tavčar Franc ml., gozdni delavec, Sp. 
Dane 10. 

.   . Zadr VI 30/7 t   4748 
Beee'dilo: Kmetijska zadruga, Šmartno 

T Tuhinju. '  ' 
Na zboru 9. III. 1952 60 se spremenila 

zadružna travila v 1., 2. in 32. členu; 
.-Besedilo odslej:   Kmetijska   zadruga • 

omejenim jamstvom, Šmartno v Tuhinju. 
Delež znažalOOO din.delež družinskega 

člana zadružnika pa 250 din. 
r Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega en. 
kratnega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. ,,.-..   ..,. -. ,•   .-. 

.'Izbrišejo ee Vrankâr Franc, Tomih Ja. 
nez,"- Prašniikar^Stankb,-1 Matjan Franc, 
Vramkar-, Frane, • Jeriči Frane in. vpišejo 
novi člani upravnega -odborat.; 

Malenšek Marija, upok. učiteljica, 
Šmartno '22; Pestotnik Marija, kmetica, 
Kostanj 5; Petek Marija, kmetica, Gradi- 
sco 4; Klemen Anton, kmet, Šmartno 3; 
Drolc Frane, kmet, Ranne 9; Vrankar 
Jože, delavec, Buč 34; Pavlic Franc, 
Šmartno 18; Hribar Franc, Prapreče 6; 
Lesjak Franc, Vel. Rakitovec 6, kmetje. 

Zadr VI 231/3 4611 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nini jamstvom na Visokem. 
Na zboru 25. III. 1952 eo se spreme- 

nila zadružna pravila v 32. členu. 
Delež znaša 1000 din. 

Izbrišejo ee Solar Rudolf, Sajovic Ivan, 
Jagodic Alojzij, Košir Franc, Brolih Jožef, 
Kremžar Matevž in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Rebernik Ivan, kmečki ein. Visoko 28, 
feter Albin, uslužbenec, Visoko 14, Sod- 
nik Lovro, kmet, Hotemaže 4, Senk 
Franc, kmečki sin, Hotemaže 19, Rozman 
Anton, kmečki ein, Hotemaže 19, Moran 
Ivan, kmet, Luže 16, 

Zadr VI 66/4 4747 
Okrožno sodišče' v Ljubljani 

dne 6. maja 1952. 
* 

310. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje- 

nim jamstvom v Cerkljah. 
Na zboru 23. III. 1952 60 ee apremenila 

zadružna pravila v 32. čjenu. Delež znaša 
500 din. 

Izbrišejo ee Kalan Franc, Gašpire Miha, 
Korošec Franc, Robernik Franc in vpi. 
šojo novi člani upravnega odbora: 

Bolko Alojz, kmet,  Poženk   22,  Fran- 
tar Ivan, vodni instalater, Cerklje. Mušič 
Jože, Pžata 13, Erzar Lovro, PoUca 14, 
Stern Leopold, Stefanja gora 26. kmetje. 

Zadr VI 203/5 4744 

Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 
nim jamstvom v Šenčurju. 

Na zboru 25. III. 1952 so se stpremenila 
zadružna pravila v 32. členu. Delež znaša 
1000 din. 

Izbriše se Kristane Janez in vpiše nov 
član upravnega odbora: 

Umnik  Anton, kmet, Šenčur 241. 
'     Zadr VI 223/7 4743 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7.  maja 1952. 

• 
311. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 
nim jamstvom, Sv. Ana, 

Na zboru 23. II. Ì952 so se epréme- 
nila zadružna pravila v 32. členu. 
Delež znala 1000 din. 

Izbrišeta ee Dovžan Jožef, Ahačič Janez 
in vpišeta nova člana upravnega odbora: 

Meglic Jože. žr."ar. Sv. Ana 97, Tišler 
Franc, kmet, Sv: Ana 7. 

Okrožno sodišče T Ljubljani • 
dne 10. maja 1052. 

Zadr VI 74/5 4895 

312. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nim jam?tiom v Begunjah, 
N-a zboru 16. II. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v 32. členu. DolcŽ zna- 
ša 10OO din. .. , 

Izbriše ep Resman CHI in vplšo nov 
član .upravnega odbora; 

Justin Miha. delavec. Begunje 30. 
Zadr VII 6/4 4890 

313. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nim janistvojn v Godešicu. 
Na zboru 16. III. 1952 so se spreme- 

nila zadružna pravila v 32. členu. 
Deleft znaša 1000 din oziroma 1 M dm. 

Ciani odgovarjajo za obveznosti zadruga 
z lOkralniin zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Izbrišejo se člani Jenko Janez, Godešič 
55, Alio Janez, Kušar Janez, Volčič Ma. 
tevž, Mam Anton, Jenko Janez, Gorenja 
vas 28 in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Avguštin Ivan, Roteče 22 in Starman 
Anton, Godešič 37, kmeta; Kuralt Janez, 
posestnik, RetcČe 19; Carman Janez, upo. 
kojenec, Godešič 3; Krajnik Anton, po- 
sestnik, Gorenja vas 10; Avguštin Va- 
lentin, delavec, Gorenja vas 10; Šturh Kri- 
sta, namieščcnka, Reteče 44; Križaj Ani. 
ca, gospodinja, Godešič 46. 

Zadr VIII 44/3 4S93 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nim jamstvom. Gorice. 
Izbrišejo se Vehovee Franc, Kokalj Lov. 

ro, Rakovec Jože, Markun Matevž in 
vpišejo novi člani upravnega odbora, 
kmetje: 

Zaiplotnik Lojze, Letence 2: Kern Ja- 
nez, Letence 5; Ribnikar Jože, Srednja 
ve 6 in Stefe Peter, Golnik 3. 

Zadr V 129/8 4S9i 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 12. maja 1952. 
• 

314. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Kamni, 

ku. 
Na zboru 19. III. 1952 «o se spreme- 

nila zadružna pravila v 1., 2. in 32. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga ; 

omejenim jamstvom v Kamniku. 
Člani odgovarjajo za obveznosti zadru- 

ge z lOkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družinske- 
ga deleža. Delež znaša do 1 ha zem-' ' 
Ije 500 din, na 1 ha orne zemlje pa 1000 
dinarjev. Delež družinskega člana zadruž- 
nika znaša 250 din oziroma 125 din. 

Izbrišejo se Grošelj Jože, Zebovec Jo. 
že, Narat Franc, Romšak Simon in Alojz, 
Kurher Ivo in vpišejo ngvi člani uprav- 
nega odbora. 

Razpotnik Jože, »nameščenec, Kamnik, 
Mekinje 9/aj Lomberger Franc, agronom, 
Kamnik, Perovo 8; ing. Prešeren Miha, 
agronom, Kamnik, Perovo 47; Cimžar 
Viktor, kmet, Tunjiika mlaka 9, Bergant 
Make. rezbar, • Kamnik Podgorje 42. 

Zadr IV 13-1/6 4S92 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Luči- 

nah. 
Na zboru 6. IV. 1952'•• 6« epremenila 

zadružna pravila v 1., 2. in 32. členu. - 
Bpsedilo odslej: Kmetijska zadruga » 

omejenim jamstvom  v Lučinah. 
Delež znala 500 din, delež družinskega 

člana zadružnika 100 din. Člani odgovar- 
jajo, za obveznosti zadruge z lOkratnim • 
zneskom vpieanega enkratnega temeljnei 
ga. oziroma družinskega deleža. - 

Izbrišejo ee Oblaik Anton, Oblak Frane; 
Oblak Dominik. Martinčič Ljudmila,. Pêr 
temelj Franc,, Dolenc Stanislav in vpišejo 
neri člani unravnega odbora: • . • 

Liiznar Matevž, Lucine 1, Jurjevič 
Franc, krojač. Lucine 12. ' Košir Ivana« 
kmetica, Prelesje 4, tn Oblak Franc, po- 
sestnik, Zadobie 19 • 

Zadr VI 199/4 •"•       -4900 
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Besedilo: Kmetijska »druga, Školja 
Loka. 

Na zboru 9. III. 1952 so se epreme- 
zadružna pravila v 1. in 2. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Skofja Loka. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z lOkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega   temeljnega   oziroma   družinskega 
Gel 6X3 

Zadr VI 60/5 4898 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje. 

jamstvom v Zadvoru. 
Na izrednem občnem zboru 17. II. 1952 

je zadruge prenehala poslovati in prešla 
v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s pri. 
Stavkom >v likvidaciji«. 

Likvidator: Lampič Ciril, mizar, Pod. 
molnlk 41, ki podpisuje samostojno. 

Zadr VI 95/2 2595 
Besedilo: Kmetijska zadruga z oincjc. 

nim jamstvom v Žabnici. 
Na zboru 6. IV. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v 32. členu. Delež zna- 
ša 250 din. 

. Izbrišejo se Hafner Frane, Rupar An- 
ton,  Cegnar   Franc,  êifrer  Ludvik,   Po. 

' kom Kristina in vpišejo novi Sani uprav- 
nega odbora: 

Hafner Franc, kmet. Dorfarjo 7; Jam- 
nik Albin, električar, Dorfarje; Eržen 
Matevž, žagovodja, šutna 24, Rajgelj Franc, 
kmet, Šutna 6/a, in Hafner Jože, kmet, 
Moškrin. * 

Zadr VI 27/4 4S96 
Okrožno godute v Ljubljani 

dne 14. maja 1952. 

• 
315, 

Besedilo: •••1•••••• produktivna **- 
druga « omejenim jamstvom, Ljubljana- 
Center,     y 

Izbrišejo se Mencej Jaraez, Andolšek 
Alojz, Repnik Anton in vpiše nov član 
upravnega odbora: 

Frelih Janez, čevljar, Ljubljana, ••••^ 
nova 6. 

Zadr VII 14/4 4891 
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje. 

nim jamstvom, ST. Katarina. 
Na zboru 9. III. 1952 so se spreme- 

nila zadružna pravila v 32. členu. 
Delež znala 1000 din. 

Izbriše  se  Tišler Frane In vpile nov 
clan upravnega odbora: 

.Meglic Jože. kmet, Lom G9. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 15. maja 1952. 
Zadr VI 239/5 4901 

316. * 
Besedilo: Obrtno nabavna prodajna za. 

druga t omejenim jamstvom Ljubljana 
okolica. 

• "Izbrišejo se Suetairšič Franc, Zaletel 
franc/Letaar Frane, Dolžan Ivan, Sta. 
novnik Anton, Kočevar Janez in vpišejo 
novi clami upravnega odbora: 

t urlam Jože, transformât., Črnuče 136, 
srakoveo. Janko, izdel. branil. Podutik 
«, Smuč Lojze, kroj. moster, Ig, 174, 
eregar Ivan, ključ  mojster. Dobrunjc. 

Zadr' VI 216/2 49S6 

GMdeC'dÌl0:    Kmet,'Jska «druga,   Polhov 

Na zboru 20. IV. 1952 so se spremenila 
zadružna pravila lV U 2. in 32. členiu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga i 
omejenim jamstvom Polhov Gradec. 

Delež znaša 10UÜ din. Clam odgovarja, 
jo za obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
•••• vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža'. 

Izbrišejo se Lamovec Jože, Leben Av- 
gust, Setmkar Anton, Krmel Valentin, 
Trobec Anton, Hribar Janez, Jankovec 
Alojz in vpišejo novi člani upravnega od. 
bora: 

Rus Anton, delavec. Pristava štev. 19; 
Alič Josip, posestnik. Šolnik 1; Cankar 
Franc, posestnik, Dvor 1; Šco Angel, de- 
lavec, Babna gora 2; Velkavrh Jože, de- 
lavec, Dolenja vas 4; Rihar Julka, name- 
ščenka. Belca 6 in Košir Matevž, posest. 
nik, Briše 19. 

dne 17. maja 1952. 
. Okrožno sodišče v Ljubljani . 

Zadr V 132/5 49S7 

317. 
Besedilo: Kmetijska zadruga na Buko. 

vici. 
Na zboru 16. marca 1952 so se spreme- 

nila zadružna pravila v 1., 2. in 3*2. čle- 
nu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga t 
omejenim jamstvom na Bukovici. 

Delež znaša 1000 din. Člani odgovarja, 
jo za obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom1 vpisanega enkratnega temeijne- 
ga oziroma družinskega deleža. 

Izbrišejo se Potočnik Franc Bernik 
Alojzij, Okom Janez. Rihtaršič Matevž, 
Demšar Janez \n vpišejo " -avi člani 
upravnega odbora: 

Fojkar Jože, Spodnja Luša; Beraik Jo- 
že, Bukovica in Hribernik Franc, Strini- 
ca, kmetje; Benedik Anton, delavec, Kna. 
pe;  Bernik Franc, Bukovščica, kmet. 

Zadr VI 29 /3 5143 
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 

nim jamstvom, Davfca. 
Na zboru 6. IV. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v 32. členu. Delež zna- 
ša do 1000'din. 

Izbrišejo ee Bernard Peter, Hudolin 
Peter, Koder Miha, Mohorič Franc in vpi- 
sejo novi člani upravnega odbora: 

Biček Štefan, delavec, Davča 47; Lahaj- 
nar Franc, posestnih Davča 14; Frelih 
Kari, posestnik, Davča 3, in Tušek Franc, 
Davča 70. 

Zadr VI 135/6 5144 
Besedilo: Kmetijska zadruga T Kovorju. 
Na zboru 25. III. 1952 so ee spremeni- 

la zadružna pravila v 1., 2.' in 32. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadTUga i 

omejenim jamstvom r Kovorju. 
Delež znaša 1000 din. Člani odgovarjajo 

za obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega- enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Izbrišeta se Mekuč Janez, AZman Na- 
ce in vpišeta =nova člana upravnega od- 
bora:     , 

Dobre Janez, Kovor 9 in Aljančič An. 
ton, Kovór 31. kmeta. 

Zadr VI 48/5,   . 5142 
^Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 21. maja 1952. 

318. 
Besedilo; Kmetijska* zadruga z o. j. 

Žerovinci, 
Zadruga je prešla na podkci sklepa 

občnega zbora z dne 24. II. »52 v likvi- 
dacijo. 

\ 

Likvidatorji  so:    Lašlč Ivan,  Desjak,. 
predsednik;  Lačen   Alojz.  Žerovinci  za- 
družnika; Keček Jakob, kmet, Desjak, in 
Sobočan   Davorin,  knjigovodja,  Zg.  Ka- 
menščak. ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidatorska firma: kakor doslej« 
pristavkom">v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 10. marca 1952. 

Zadr III 116 2457 
* > 

319. 
^ Besedilo:    Kmetijska  zadruga z o. j^ 

Selišfe. 
Zadruga je prešla na podlagi sklepa 

občnega zbora z dne 29. II. 1952 v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji so: Marinič Franc, zadruž- 
nik. Slaplinci, Veberič Ivan. kmet. Seli. 
šče. in Kapun Franc, knjigovodja. Ber- 
kovci, ki podpisujejo po dva skupaj. 

LikridAlorska firma: kakor doslej • 
pristavkom »v likvidaciju. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 28. •••••• 1952. t 

Zadr IV 124. 3192 
.  * 

320. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t o. j. Zg. 

Knrcua. 
Izbrišejo se Kirbiž Štefanija. Klajdarič 

Andrej, Vaši Alojz, Phvtarič Franc in 
vpišejo novi Izvoljeni člani upravnega od. 
bora: • 

Malier Franc, Zg. Korena, Brezner Jo- 
žef, Zikarce, kmeta, Kacjan Anton, dela- 
vec, Zg. Korena, Potočnik Franc, name^če. 
nec, Spod. Korena, tajnik, Škof Jože, 
kmet. Zikarce, in PrekoršekVlado, kmet 
tehnik, "Zikarce,, predsednik odbora. 

Zadružni delež znaša odelej 500 din. 
Zadr III 75 3692 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za dni. 
ga, Pesnica. 

Izbrišeta se Jare Rihard, Cebtl Jože in 
vpišeta nova izvoljena člana upravnega 
odbora: 

Gcršovnik Jakob, Jelenče in Ferllac 
Ivan, Ranca, zadružnika. 

Zadr  V 61 3695', 

Besedilo: Kmetijska zadruga » o. U 
Pesnica. " 

Izbrišeta se Gersovnik Stanislav, žel, 
uslužbenec. Pesnica, Flajžaker 'Fric. 'w- 
družnik, Jelenče in Črnko Viktor, polj. 
delavec, Pesniški dvor.        :  ' 

Vpiše se zadružni obrat: Zadružna 
kovačnica in kolarnica v Pesnici. 

Zadružni delež znaša odslej 600 din. 
Zadr II 101 ' 3694 

Besedio: Kmetijska zadruga s o., j., 
Sp. Duplek. „ 

Izbrišejo se Grejfóner Leo, Simonie" 
Franc, Poštrak Franc in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Paluc Ludvik, Kukovič Jože, Suen-Do. 
minik, Krajne Frane, Kaibič Jakob,- yei 
kmetje v Sp. Dupleku. Kukovič Jožefe 
predsednik, Kajbič Jakob tajnik, Vogrin 
Ivan, blagajnik odbora.        ,' ',   ,! 

Zadružni de-Jež znaSa odslej 500 din: 
•       - .'   ;     Zadr III- 82 .   vi'    ' 3G91 

Okrožno sodišče v "Maribora   - -r'\ 
dne •. aprila.1952.   '?'•    " 
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821- '  
Besedilo: Kmetijska zadruga x o. j., 

.Vitoniarei. 
Izbrièejo ee •••• Josip, Bezjak Ivan, 

Ceh Franc Kovačee Anton, Rajtar Mar. 
tin in vpišejo novj 'izvoljeni Sani uprav- 
nega- odbora: 

Bezjak Anton, kmet in Kukovec RudolJ. 
kolar, Viiomarci, Bratkovič Frane, kmet. 
ein, Derbetinci, Toš Franc, viničar, Er. 
javci, Mohorič Janez, kmet, Derbetinci. 
Cucek Ivan je predsednik, "Kramberger 
Ludvik, podpredsednik. Kelo Vinko taj- 
nik, Kukovec Rudolf pa blagajnik odbora. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
.  dne. 11. aprila 1952. 

Zadr  VI 9 3609 

822. 
Besedilo: Kmetijsk* obdelovalna »«dnu 

ga, Žerovinci. 
. Izbrišeta se Pihlar Jožef, Kauči« Alojz 
in vpišejo novi izvoljeni Člani upravnega 
odbora^ 

* Kosi  Ivan,. , Stajnko Mirko,   Filipič 
Martin in Habjanič Martin, vsi'zadružni- 
ki v Žerovlnrih. 

-    Okrožno »odiäfe.v Mariboru 
dne 12. aprila 1952. 

Zadr V 49 • 3814 
• 

823. 
'BPisedilo.' Kmetijska obdelovalna zadru. 

gâ iStanhoTàc. Cifknka. 
Izbrišejo se Cagran Janko, Dolehc Ka- 

rolina, Ul Franc, Rumpler Marija in vpi- 
jejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

•Grm Fr-anc, et.-, kmet, Cirknica, Maj- 
cen Rudolf, uslužbenec KOZ. Strihovec, 
Radrn Stanko, Dobrenje, in Hrnčič Jo- 
žef, Cirknica. Edelsbaher Simon, Stara 
gora. poljski delavci. Nabergof. Janko •• 
•predsednik upravnega odbora, Ćagran 
Janko pa uptavnik zadrugej 

Zadr V* 26 3812 
Besedilo: Kmetijska zadruga t o. j., 

Črenšovci. 
Izbrišejo ce UtroSa Anton, Gabor .Ivan, 

Viragi Jožef, Zàlig Franc in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora; 

• Gruškovnjak Štefan, predsednik. Zelko 
Stefan,'podpredsednik, Kolenko Ivan in 
Horvat Vinci, vsi kmetje v Črensovcih 
Hozjan  Janez je fcajnik • odbora. 

Zadr II 130 3818 

Besedilo: Kmetijska zadruga i o. j-. 
Od ranci. ;•, 

IzbriSëjo ee Hajdinjak Imre, Jerebic 
'Aleksander. Hozjan Štefan, ,Tkalec Ari- 

• drei. Horvat êlëfan, Ferenčak Marita in 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: '• • f- ' 
. 'Kavaš Jurij, &ab'janič Nikolaj. Kavaš 
Ivan. Balažič Martin, Gostan Matija, Hor. 
vat Stefan, vsi kmetje v OdrancUi. Za. 
kojič Miba«l j* predeed-nik, Šabjaoič-Ni- 
kolaj. .podpredsednik, Kavaš Jurij pa taj- 
nik upravnega odbora. ... •• • '- 

.   . Zadr III 49         ;     3819 

Bewdilp: Kmet'jska obdelovalna zadru- 
gà,:K*domerje.. 

IzbriSeta   se  Fajhtinger   Janez, Pevec 
-   'Alojz   in   vi.twleta   nova' izvoljena   Sana; 

upravnega odbora: .  -, ....  "• 
Kosi' Franc in""Fiilpio Marija,";, dba za- 

'drAižni.ka y.-jRadomérju.'Fihlar Ferdo je 
«     prè*d«éoàikt'^jHtroge« .J*n«e. pa upravnik 

zaànige."""" *  " "J -.-•"••'-        _ 
»•-.-• •-••^•.^.: .••• ... 3816 

' Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru. 
ga >9. maj«, Šentilj. 

Izbrišejo se Skerget Jožefa. Hamer 
Ivau, Majer Henrik in vpišejo novi iz- 
voljeni Sani- upravnega odbora: 

Krstio Zofka in Srebrnik Karel, Sent- 
ilj, Maček Ludvik, Kresnice, zadružniki. 
ki.  Majer Henrik  je upravnik zadruge. 

Zadr VI 56 3611 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. i.» 

Šentilj. 
Izbrišejo se ëef Ivan, Pijavec Rudolf, 

Blažič Anton in vpišejo novj izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

, Pesticele Mirko, obratovodja, Šentilj; 
Srok Jože, Ceršak in Maksi Alojz. Stri. 
hovec, kmeta; Habulin Micka, strihovec 
in Stead Marija, Šentilj, gospodinji; Do. 
lajš Ivan in Maček Ludvik, kmeta, sent. 
ilj; Rakef Janez, predsednik KLO, Šent- 
ilj, Pavlic Drago, uslužbenec, Šentilj in 
Cernée Jože, kmet. Ceršak. 

Vsak zadružnik odgovarja 10 kratrom 
zneskom vpisanih zadružnih deležev. Za. 
družni delež znaša odslej z,3 kmete 
1000 din, za vse druge člane 500 din 

Zadr II  88 3821 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 14. aprila 1952. 

• 
324. 

Besedio: Kmetijska zadruga v Prečni. 
Na podlagi zapisnika o obenem zboru z 

dne 25. II 1951 se izbrišeta Kukman 
Alojzij in Braikovič Fani ter vpišeta: 

Pavlin Karel, delavec, Češča vas 23, 
novi član odbora, in Slak Jože ter Šali 
Rudolf, upravičenca Za sopodpisovanje. 

, Okrožno sodišče. v, Novem mestu   - 
dne 5. marca 1952. 

Zadr II 84/6 2407 

.     * 
325. 

Besedilo: Produkt'vna **•1•••••• za- 
druga z o. j. v Črnomlju. 

Na podlagi zapisnika o občnem zboru 
z dne 2. II. 1952 se izbriäeta nova iz- 
voljena člana upravnega odbora; 

Panjan Polda, Črnomelj 143 in Šegina 
Franc, Črnomelj 29, zadružnika. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 11. marca 1952. 

'Zadr I 69/16 2670 

'      •• 
326. (   •   • 

Besedilo: Kmetijska zadruga V Uršnih 
selib. 

Na podlagi zapisnika o občnem zboru 
z, dne 3. II. 1952 se izbrišejo Mavear 
Franc, Kužnik Ivan, Logar Ivan. Kump 
Franc, Klobučar Alojz in vpišejo novi 
izvoljeni člani upraivnega odbora: 

Klobučar Martin, delavec, Uršna sela 
53; Janko  Ivan. zadružnik. Gor. Sušice 
18; Petrina Franc« kmet, U/šna eela 23; 
Kulovec Alojz, delavec, Uršna 6ela 13. in 
sobar-Martin, kmet. Dobindol 7. 

Okrožno sodišče  • Novem mestu 
dne 21. marca 1&52. 

;   Zadr III 2676      ,        29S2 

• 
327.. 

Be«ediIo: Mizarska sadrnga z. o. j., • 
Črnomlju. '..';, 
„Na podlagi zapienka o občnem.zboru 

z dne 2. II. 1952 ee izbrišet3 -Dollar 
Karel, ..aprajcer Martin in vpišeta nova 
izvoljena člana upravnega odbora: 

Zvab Stanko, mizar. Dolenja vas 15 in 
Panjan Alojzij, mizar, Sela pri OIovcu 3. 

Na podlagi zapisnika' o občnem ' zboru 
z dne 2. II.- 1952 se izbrišeta Doltar 
Ježe. Kure Janez in vpišeta nova izvolje. 
na člana upravnega odbora: 

Adlešič Rudolf, mizar. Sela pri Otovcu 
m Zupančič Viktor, mizar. Vranoviče 18. 

Okrožno sodišče  v Novem mestu 
dno 28. mairca 1952. 

Zadr II 65/7 U95 
* 

328. 
Besedilo: Kmetijska »druga v Žužem- 

berku. 
Izbriše 6e Praznik. Jože in vpiše no?i 

izvoljeni član upravnega odbora: 
Grbec Jože, kmet, Prapreče 7. 

Okrožno sodišče  v Novem mestu 
dne 29   marca 1952. 

Zadr II 62/9 .    . 3247 

•¥• 
329.'      ' / . .... 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. }•$ 
v Prekopi. 

Na podlagi zapisnika o občnem zboru 
z dne 19. II. 1950 se izbrišejo Krnin Ja- 
nez, Meteljko Alojz, Kekič Franc in vpi. 
sejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: , •   . 

Kadunc Anton, uslužbenec, Dol Preko- 
pa 36, Gunde Alojz, Grublje 21 in.Hoetar 
Alojz, Gor. Prekopa 7, kmeta. 

Na podlagi zapisnika o občnem zboru 
z dne 11.  III.  1951  ee izbrišejo  Hosta 
Alojz,  Martinčič  Janez, Sirotka-Janez,' 
Pavlenč Anton, in vpišejo noyi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Rabzclj Matija. St. Jakob 8, Dvojmpč 
Janez, Ostrog 17, Luzar Ignac, Groblje 12 
in Gregorio Franc, Groblje 3, kmetje. 

Na podlagi zapisnika o občnem zboru 
z dne 10. II. 1952 se izbrišejo Gunde 
Alojz in vpiše novi iavoljeni član upifav. 
nega odbora:  • -       .   ' 

Jordan  Alojz, kmet,  Dobrava  4. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 31. mairca 1952; 
Zadr III 79/3 3248 

•   • 
330. 

Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje- 
nim jamstvom Božakovo. 

Na podlagi zapisnika o občnem zboru- 
z dne 27. I. 1952 ee izvrši vpis razdru- 
žitve zadruge in uvedba likvidacije.   :._ 

Zadruga ima odslej pristavek >v likvi- 
daciji«. 

Ljkvidaforji z:druge so Vozelj Dragica,- 
knjigovodja. Metlika 42, Kočevar Jože, 
Božakovo 29, in Kozjan Jože, Božakovo 
6, posestnika. Likvidatorji bodo podpiso* 
vali   Za- likvidacijsko -zadrugo - skupaj. \ 

Okrožno sodišče v Novem mestu    • * 
-dne 3. aprila. 1952.       ,"'•.. 

Zidr IV 29/2.     ,      . 3547' 

331. '   •'• 
Besedilo:   Kmetijska zadruga, 'jGorenje 

polje. 
Na zboru 27. I. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v 1. in 2. Členu. V/.' 
Besrdilo odslej;    Kmetijska zadruga ' 

o. j. (i oren je polje.  .' ' 
Člani odgovarjajo za obveznosti za'dr'uge 

z tokratnim zneskom vpisanega epkrf1- , 
nega temeljnega-oziroma d nižinskega, de- 
leža,     __ -   ' • 

' " ,   ' '-." ?••, •.--•. 
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Izb rile »e dosedanja poobJaScenka za 
eopodpisovanje Krčnik Anica. 

Okrcìno sodišče v Novem mestu 
dne 11. aprila 1952. 

Za III 83/5 3742 
* 

332. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Sr. Peter 

pòd Sv. gorami. 
Na zboru 24. II. 1952 so se jpremenlla 

zadružna pravila v 1. in 2. Senu.    • 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z o, 

]., ST. Peter pod ST. gprami. 
člani odgovarjajo za obveznosti zadru. 

ge z 40kratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oz. družinskega de- 
leža. 
. Izbrišejo se Fenrih Anton, Pavlin An. 
gelko, Valenčak Ferdo in vpišejo novi iz. 
vollen! člani upravnega odbora: 

Cepin Franc, ključavničar, Sv. Peter 18, 
Kunej Drago, delavec, Sv. Peter 29 in 
Kunej 2ani, kmet, Čreanjevee 3. 

Okrožno sodišč© v Novem mestu 
dne 12. aprila 1952. 

Zadr II 123/10 3740 
4- 

S33. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Rajhen. 

burgu. 
Na zboru 24. II. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v 1. in 2. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z o. 

J., v Rajhenburgu. 
Clanski delež znaša 500 diri. Ciani od- 

govarjajo za obveznosti zadruge z 10 krat. 
zvim zneekom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 

Izbrišejo se Kovačič Franc, Jug Martin, 
Starič Andrej, Bronee Alojz, !o. vpišejo 
novi izvoljeni Sani upravnega odbora: 

* Pesnik Jože. Gorica 17, Fabjančič Aloj- 
zij, Anže 9, Kranjc Kristelj, Presladol 28 
io PximoziJ Anton, Raztez 6, kmetje. 

Okrožno sodišč« v Novem mestu 
dne 16. aprila 1932. 

Zadr II 83/10 3900 

834. * 
, Besedilo: Kmetijska zadruga v Podgra. 
du.' 

Na zboru 10. II. 1952 so se spremenila 
Zadružna pravila v l. in 2. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Podgradu. 

' Članski delež znaša 500 din. Člani od- 
govarjajo za obveznosti zadruge e 5 krat. 
min. zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oz., družinskega deleža; 

IzbriSeJc. se Turk Ivan, Kralj Franc, 
«•imic Janez in pooblaščenec za podraiao- 
va4e Gazvoda Jože ter vpišejo novi iz- 
V0ileni eiani upravnega odbora: 
J«urgelj Jože. Koroška vas 11 in Bado- 
•••• Drago, Vinja vas 39, kmeta, Bučar 
Joze, delavec, Mihovica 3. 

Okrožno godište • Norem mestu 
dne 17. aprila 1952. 

,    . Zadr IV 14/4 4018 

335. * 
' Besedilo: Kmetijska zadruga • Srražk 

Wa zboru 2. III. 1952 so se soremenila 
zadružna pravila vi.. 2. in 32. členu. 

Čudilo odslej: Kmetiiska isdrnga t 
omejenim jamstvom • Straži. 
n Članski delež maša 1000 din, zlOkrat- 
ma jamstvom. 

Izbrišejo ee Dular Jože, Nose Franc, 
Darovee Franc, Saje Janez in vpiše'o novj 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

GašperSič Franc, delavec, Dol. Straža 
SO, AS Franc, zadružnik, Gor. Straža 9, 
Franko Franc, zadružnik, Sela 4, in Ku. 
lovec Janez, kmet, Vavta va» 35. 

Zadr II 5S/7 4097 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Škocijanu. 
Na zboru 9. III. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v 18. in 32. členu. 
Upravni odbor sestavlja 9 članov. Članski 
delež se zviša na 1000 din z lOkratuim 
jamstvom 

Izbriše se Brulc Ivaa in vpišejo nòvi 
izvoljen, člani upravnega odbora: 

Liberšan Martin, kmet. Stara Bučka 1; 
Smrekar Ivan, ključavničar, Stara Bučka 
21, in Klevišar Ivan, kmet. Zagrad 18. 

Zadr II 80/7 4098 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 21. aprila 1952. 
•k 

336. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • Sevnici. 
Na zboru 2. •. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v 1., 2. in 32. členu. 
Reseihlo odslej: Kmetijska zadruga t 

omejenim jamstvom v Sevnici. 
Članski delež znaša 500 din, z :okrat. 

nlm Junstvom. 
Izb.-iJejo se GregorvJč Ber'.a. Radej cia. 

ne, Setina Peter, Kozinc Matija. Stegen, 
šek Miha in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Zverglič' Marija, gospodinja, Pecje 17; 
Grahek Stefan, Lončarjev dol 38; Mlina- 
riè Ivan, Dobje 1; Blaznik Karel, Droza. 
nje 26, in Jeler Karel, Sevnica 143, kme- 
tovalci, ter pooblaščenec za eopodpleova. 
nje Setina Peter, uslužbenec, Sevnica 67. 

Okrožno sodišču r Novem mestu 
dne 23. aprila 1952. 

Zadr III 70/6 4171 
• 

337. 
Besedilo: Obrtno proizvajalna In prede- 

lovalna zadruga čevljarjev c o. j. Dol. To- 
plice. 

Na podlagi zapisnika o občnem zboru 
z dne 23. II. 1952 se izbrišeta Henigman 
Franc, Henigman Angela In vpišeta no. 
Va izvoljena Člana upravnega odbora: 

Kalan Ivan, Gor. Polje 10, in Marko- 
vič Lado, Dol. Toplice 70, čevljarja. 

Okrožno sodišče • Novem mtstu 
dne 24. aprila 1932. 

Zadr II 147/6 4406 

333. /     . 
Bee€dilo: Kmetijska zadruga • Novem 

mestu.  ,      , 
Na zboru'2. III. 1952 ••,•• spremenila 

zadružna pravila v ,1., 2. ' in 32. členu. 
Članski (delež ee zviša na 500 din, z 

10 kratnim jamstvom. 
Izbrišejo Se Bučar Leopold, Ovžin Ja- 

nez, •••• Joie, Kavčič Franc in vpiše, 
jo novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Berus Anton, Ločna 35;'2ura. Anton, 
Mačkovec 5; Malenlek Anton, Novo mesto, 
Skalickyjeva 13, in Župevc Alojzij," Žabja 
vas 12, kmetje; pooblaščenec za sopodpi- 
eovanje je Kotnik Viktor, upravnik KZ, 
Novo mesto, Sukljeva 11. 

.i 
" Okrožno sodišče v Novem mesta.. 

j dne 25. aprila 1952. 
1   '    '•••••   Zadr I 20/43 4404 

339. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • Topli« 

cah ua Dolenjskem. 
Na zboru 17. 11. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v 1., 2. in 32. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadrug« • 

omejeuim jamstvom v Toplicah na Dolenj. 
skem. 

Članski delež znaša 500 din, s hkrat- 
nim jamstvom. 

Izbrišejo se Dečman Franc, Gril Franc, 
Henigman Peter Pelko Jože in Gregorc 
Drago ter vpišejo novi izvoljeni Člani 
upravnega odbora: 

Tomlje Jože, upravnik, Toplice 61; Pelko 
Jože, zadružnik, Toplice 17, Barbič Al- 
bin, kmet, loplice 26, in poobaaščenec za 
sopodpisovanje Tučka Roland, knjigovod- 
ja. Gor. Sušica 29. 

Zadr III 1/9 4407 
Besedilo: Kmetijska zadruga pri Breži- 

cah. 
Na podlagi zapisnika o občnem zboru i 

dne 24. II. 1952 so ee spremenila zadrui. 
na pravila v 1., 2., 32. in" 18. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijske zadruga u 
omejenim jamstvom r Globokem pri Bre. 
žicah. 

Članski delež ee zviia na 1000 din,.* 
lOkratnltn jamstvom. 

Upravni odbor sestavlja 11 članov. 
Izbrišejo se Podgoršek Franc, Ogorevo 

Jože, Cizelj Ivo. Strucelj Anton In vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kežman Andrej, kmet, Globoko 63; Pi. 
kelc Slavko, logar, Globoko 33; Ure*; 
Ivan ml. kmet, Globoko 14: Tornine Mi. 
lan, učitelj, Mali vrh 30; Krž&m Mirko» 
kmet. Mali vrh 33, in 5-krbec Ivan, dela- 

.vec, Blatno 5. •   .   , 
Zadr III 57/5   '   ,       4409 

Okrožno sodišče T Norem mestu 
dne 26. april* 1952. 

340. 
Izbrisi 

Besedilo: Kmetijska zadruga c  o. '& 
Okonina. 

Zarad] združitve • Kmetijsko zadrugo 
Radmirje. 

Okrožno" sodišče • Celju 
dne 16. maja 1952. 

Zadr VII 120/3 496• .. 

34L. 
Besedilo: Potrošniška zadruga i o.' i- T 

Ilirski Bistrici. ,' , .'*;' 
Zaradi končan« likvidacije. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 29. aprila 1962.     . 
.,   ,Zt 284/48-7,- 452-f 

• 
342. .   - 

Besedilo: Obrtna nabavno prodajna m-, 
druga mešanih strok, Solkan-Gorioa. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče r Gorici > 

•,    dne 19. maja 1852. 
Zt 215/48—33' '    5Ì6S 

* 
343. •. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z orne j*. 
nim Jamstvom. Lukovk. 
'Zaradi-združitve s Krhetijaka zadfujo 

z omejenim'' jamstvom, 't>bV Nemška ,vae." 
.    Okrožno sodišče v TSortm mestu   "~ 

r' dne 5. aprila ^1952. 
Zadr IV 4/3 3492 
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844. 
Besedilo:  Potrošniška zadruga t  o. j. 

T .Sern "ci. 
. Zaradi združitve s Kmetijsko zadrugo 

jr Sevalci. 
Okrožno sodišče • Novem mestu 

dne 12. aprila 1n"'J. 
Zadr III 54 : 3607 

Trgovinski register 
Vpisi 

845. 
Besedilo: Gostilna »pri Dorotuc. 
imetnik: Podberšič Ivanića, Vrtojba 224. 
Poslovni predmet: Izvrševanje gostilni- 

•••••• obrti, točenje alkoholnih pijač. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 15. maja 1952. 
Zt 17/52—3 4958 

Izbrisi 
84G. • 
-Besedilo: Jugočeška, Jugoslovanska-če- 

Ika tekstilna industrija d. d. Kranj. 
- Zaradi vpisa v register drž. gosp. podje. 

tej pri Ministrstvu za finance LRS Ljub- 
ljana. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 17. maja 1952. 

Rg B II 142/29 4988 

• 
847. 
.   Besedilo:   Dolenjske   železnice   d.   d. 
LJubljana. 

Rg B II 10/9 4989 
, Beeedilo: Lokalna železnica Kranj—Tr. 

iič d. d. Ljubljana. 
'      !    Rg B III 77/7 4991 

Besedilo: Lokalna  železnica  Ljubljana 
—Vrhnika d. d. Ljubljana. 

Rg B III 74/7 4990 
, Ker ne obratujejo veS pod to firmo. 

Okrožno, sodišče v Ljubljani 
*    -    dne 17.'maja 1952. 

Razglasi sođišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

.Vsi, k| o pogrešanih kaj redu, se poži- 
rajo, naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. P» preteku 
roko»  bodo sodišča odloČile  o  predlogih 

I R 4/52 ' 4499 
.Pamer Ivan, roj. 10. XII. 1919, sin po. 

. IJedelca v Nasovi 48, se kot nemški vojak 
od marca  1944 'pogreša. Predlagatelj je 
Pamer Adela, delavka v Naeovi 48, skrb- 
aik Somer Ivan, predsednik'KLO-Nasova. 

t   Okrajno sođ'šče • Gornji Radgoni 
dne 28. aprila 1952. 

I R 44/52 " 3696 
..Močnik Stanko, roj. 5. V. 1919, sin Ste- 

fana in Ane rojene Polan&c, Slav. Pože- 
ga, Oriaveka ulica št. 46, je kot borec 

"NOV zbolel na tlfueu ter biJL?0. XII. 1944. 
•odpeljati v partizansko bolnico Pàpuk VI 

5 B, kjer Je verjetno "umrl. Predlagateljica 
jo, Močnik   Toaka,   šivilja v Ptuju, Ja. 

draneka ulica 10, skrbnik Kralj Vinko, 
nameščenec pipi MLO v Ptuju. Priglasitve, 
ni rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 8. aprila 1952. 

I R 80/524 4494 
Kirn Franc, roj. 16. VIII. 1919, ein Aloj. 

za in Marij© roj. Kožčak, Gabernik 1, 
Novo mesto, je kot borec. NOV padel v 
decembru 1943 pri Črnem vrhu nad Idri- 
jo. Predlagateljica Je mati Kirn Marija, 
Klenovik, Skocjan, skrbnik Zveglič Jože, 
administrativni manipulant pri tem sodi. 
šču. Priglaeitveni rok: dva meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče t Novem mestu 
dne 30. aprila 1952. 

I R 150/51—4 3745 
Olafcijue Katarina rojena Ljubešek 30. 

IV. 1884, gospodinja iz Vrhka 30 pri Tr. 
žišcu, je bila ob zlomu Nemčije 1.1945 ko' 
izseljenka neznano kam odpeljana iz 
Münchna in ee od takrat pogreša. Predla- 
gatelj je Olafcijus Ivan, iz Vrhka 30 pri 
Tržišču, skrbnik Grintal Janez, namešče- 
nec ori tem sodišču, Priglaeitveni rok: 
šest mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 11. aprila 1952. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje ta amortizacijo 
yrednotnic, katerih imetniki te pozivajo, 
uaj T danem roku priglasijo sodišču »»oje 
-M-avice, sicer se bodo vrednotna» '.«ìekle 

ta oeve'ixrne 
R 228/52 4659 

Tič   Frančiška,   Rodica 14,    prosi   za 
amortizacijo   svoje   izgubljene   hranilne 
knjižice bivše Hranilnice in posojilnice v 
Domžalah št. 59, z, vlogo 1050 din. Pri. 
glasitveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 6. maja 1952. 

II R 423/52 ! 4903 
Jurkovič Nikola, (posestnik, HraetjeMS, 

p. Limbuš,' prosi za amortizacijo izgub- 
ljene zavarovalne police bivše Napretko- 
ve zadruge za osiguranje, štednju l proiz. 
vodnju z. s. o. j. v Sarajevu, jn.eioer: 

št. 17870, izdane 4. XII. 1937 v Sarajevu 
na 25.000 din, sklenitelj zavarovanja Jur- 
kovič Nikola, zavarovanca Jurkovič Niko- 
la in Jurkovič Ksenija, začetek zaivarova. 
nja 1. XII. 1954 ali takoj v primeru mo- 
žitve zavarovane Jurkovič Ksenije, ko- 
ristnik Jurkovič, Ksenija oziroma v pri- 
meru njene smrti prinosifelj police; 

.št. 17872, izdane dne 4. ••. 1937 v Sa- 
rajevu na 25.000 din, sklenitelj' Jurkovič 
Nikola st., zavarovanca Jurkovič Njkola 
st. in Jurkovič Nikola ml., začetek zavaro- 
vanja 1. XII. 1937, konec pa \. XII. 1951, 
korietnik Jurkovič. Nikola ml., ob njegovi 
smrti pa prinoeitelj police. 

Okrajno sodišče Maribor mesto     l 

dne 14. aipriia 1952. 

I R 418/51 5075 
Arnuš Neža, gospodinja, Slivnica 24, 

prosi ,za amortizacijo izgubljene hranilne 
knjižice bivše Hranilnice in posojilnice za 
župnijo Sivnica pri Mariboru v Orehovi 
vaei 538, z vlogo 2038 din 27 par. Prigla- 
sitveni rok: dva meseca od te objave. 

I R 415/51 5076 
drušovnik Anton, Vrhov dol 95, prosi 

za amortizacijo izgubljene hranine knjiži- 
ce bivše Hranilnice in posojilnice v Selni. 
ci ob Dravi št. 330 z vlogo 1364 din. Pri. 
glasitveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 27. julija 1951. 

I R 678/52 3989 
Arh Ivana, kmetijska pomočnica, Boh. 

Cešnjica 14, prosi za amortizacijo izgub, 
ljene hranilne knjižice bivše Hranilnice 
in posojilnice v Boh. Srednji vasi, št. 
1749 z vlogo 1.556.24 din. Priglasitveni 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Radovljici 
dne  17. aprila 1952. 

Ili R 297/52—1 4992 

Razglas 
Uveden je likvidacijski postopek t?o 6. 

členu uredbe o likvidaciji razmerij, nas'a. 
lih z zaplembo premoženja glede nave- 
denih oseb. Priglasitveni rok za upnike je 
00 dni po objavi tega razglasa. Organi, ki 
upravljajo zaplenjeno premoženje, morajo 
v istem roku predložiti popis premoženja 
in terjatev nasproti tretjim osebam ter 
se izjaviti o izterljivosti posameznih ter- 
jatev. 

1. Perko Jože, čevljar, Senično, nepre- 
mičnine v vrednoeti 87.250 din. I 70/50; 

2. Srečnik Angela, gospodinja, Tržič, 
nepremičnine in premičnine, 335.516 din, 
1 130/50; -   ' 

3. Boncelj Jakob, posestnik, Sp. Duplje 
22, nepremičnine in premičnine, 8-27.100 
dinarjev, I 177/50; 

4. Sajovic Ivan, posestnik, Visoko 28, 
nepremičnine in premičnine, 595.276 din, 
I 651/48; 

5. Kuhar Ignac, (posestnik, Zg. Duplje 
5, nepremičnine, 173.513 din, I 15/48; 

6. Jenko Antonija, pocestnica na Lipici, 
nepremičnine in premičnine, 546.020 din, 
I 355/4S; 

7. Rabič Ivan, pos., Šenčur, nepremič- 
nine in premičnine, 2,595.159 din, I 
397/47; 

8. Guzelj Igor, pos, in trgovec. Škof ja 
Loka, nepremičnine in preminčnine, 
1,949.845 din, I 229/48; 

9. Zlate Frančiška, pos., MoSe 11, ne- 
premičnine, 89.773, I 408/48; 

10 Draksler Mihael, pos., Labore 37, 
nepremičnine to premičnine, 959.225, I 
296/48; 

11. Kepio Matija, pos.j Cerklje, nepre- 
mičnine. 856.300 din, I  295/48; 

12. Marinšek Janez in Ana, posestnika, 
Strahlnj 56, nepremičnine in premičnine, 
251.903 din, I 491/47; 

13 Grasmajer Terezija, pos., Tržič, ne. 
premičnine, 20.000 din, I 411/47; 

14. Savnik Ivan mL, bivši trgovec, 
Kranj, premičnine, 3.849.404 din, t 
328/47; 

15. Savnik Viktorija, gospodinja, Kranj, 
premičnine, 255.000 din, I 215/47; 

16. Petelin Stanko.' profesor. Ljublje- 
na, nepremičnine, 30.000 din, Zp 1/47; • 

17. Burgar Jože. poe„ HraSe 20, nepre- 
mičnine-in premičnine, 2.0Ó8.6S7 din, 
Zp 48/46; • 
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18. Pieman Janez, kmet, Tatineo i, 
nepremičnine in premičnine, 555.478 din, 
Zp 296/46; 

19. Rant Marija, trgovka. Kranj, ne. 
premičnine In premičnine. 152.450 din, 
Zp 397/46; 

20. Ahačič Kajetan, tovarna kos in sr. 
pov v Tržiču, nepremičnine ra premični- 
ne,  18,707.632  din,  Zp 547/46, 

21. Dr. Krek Miha. Srednja Bela 8, ne- 
premičnine, 71.937 din, Zp 295/46; 

22. Vehovec Franc, pos., Voklo 68. ne. 
premičnine in premičnine, 846920 din. 
Zp 157/446; 

23. Sušnik Joxe, čevijar, Orehek 26, 
nepremičnine, 39.595 din, Zp 96/46; 

24. Strupi Peter, pos., Sv. Ana 1, ne. 
premičnine in premičnine; 295.392 din, 
Zp 82/46; 

25. Polajnar Franc, pos.. Poteče 15, ne- 
premičnino in premičnine, 255.804 din, 
Zp 08/46; 

26. Vreček Jože, pos., Ilovka, nepre. 
mičnine in premičnine, 258.970 din. Zp 
65/46; 

27. Debeljak Janez, delavec, Kokrica 
14, nepremičnine, 353.000 din, Zp 49/46; 

28. Tršan Franc, pos., Moše 12, nepre. 
mičnine in premičnine, 258.970 din. Zp 
40/46; 

29. 2un Jože, kmet, Mose 15, nepre. 
mičnine, 35.890 din, Zp 35/46; 

30. Novak Jernej, pos., Trboje, nepre- 
mičnine. 267.350 din, Zp 30/46; 

31. Sorli Janez, poe., Rrebačevo 33, 
nepremičnine; 310.001 din, Zp 25/46; 

32. Vidmar Prane, poe., Prebačevo, ne. 
premičnine, 114.643 din, Zp 23/46; 

33. Stem Janez, poe. Hrastje 15, ne- 
premičnine, 96.554 din, Zp 21/46; 

34. Brodar Janez, nos., Hrastje 4, ne. 
premičnine in premičnine, 1,831.400 din, 
Zp 12/4C; 

35. Batistič Rafael, usnjar, Stražišče, 
nepremičnine in premičnine, 2,0-0.000 din. 
Iz 478/445; 

36. Masten Viljem, žimar. Zg, Bitnje 
126, nepremičnine in premičnine, 1,339652 
dinarjev. Iz 487/45; 

37. Javh Frane, kolar, Kokilca, nepre- 
47(••••  in Premi*nine>  174.15JD  din.  Iz 

38. Jenko Franc, pos.. Irata 117, ne- 
premičnine, 120.000 din, Iz 469/1-5; 

39. Perne Alojzij, poe., Povije 1, nepre. 
mičnine in premičnine,   436.030 dm.   Iz 
^0\>/45; 

.40. BoJkovič Oton, Bietrica 47. neore. 
mičnine in premičnine, 1,101.639 din", Iz 

Okrajno sodiSče • Kranju 
dne 15. maja 1952. 

* 
i 210/51-10 4755 

Dražba 
I>ne 3. VII. 1952 ob 7.30 uri bo pri 

tem sodišču, soba št. 2 prisilna dražba 
Paroei 453/1, njiva pripisane vi. Št. 324 
K. o. Kokrica. 

OeniIna vrednost 105.840 din, najmanj- 
ši ponudek 80.000 din. 
•*,£?vlce" ki bi imele za posledico nedo- 
pusmost dražbe, je treba priglasiti naj- 

kasneje do pričetka' dražbe, ker jih eicer 
v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri, ne bo mogoče  več uveljavljati. 

Natančnejši podatki so objavljeni v 
razglasu na uradni deeki sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 6. maja 1952. 

Razne objave 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj   T   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svojo   obveznosti   do 
podjetij v likvidaciji, sn-er se budu dolgovi 

sodno Izterjali 
St. 100/52 5033 

Potrošniška zadruga v Ajdovščini prei- 
de po sklepu izredne skupščine 1. junija 
1952 v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 
30.  junija 1952. 

Likvidatorji 
St. 107 5265 

PotroSniška zadruga z o. j. Domžale je 
prešla po sklepu občnega zbora z dne C. 
IV. 1952 v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
do 30. junija 1952. 

Likvidatorji 
St. 45/1952 5267 

Okrajno avtoprevozništvo, Kranj okolica 
je po sklepu OLO Kranj okolica z dne 24. 
IV. 1952 prešlo v likvidacijo. Priglasi- 
tveni rok: do 15. junija- 1952. 

Likvidacijska komisija 
St. 85/283 '   5178 

Gospodarsko podjetje »Skladišče za go- 
stinstvo LRS« ali »Podjetje Za nabavo in 
razdeljevanje blaga za potrebe gostinstva 
LRS« s sedežem v Ljubljani, Resljeva ce- 
sta 14/a, je z odločbo vlade LRS, št. II— 
367/1—52 z dne 19. IV. 1952 in z odločbo 
Sveta za blagovni promet, St. IX-P-1004/2 
z dne 26. IV. 1952 prešlo 1. maja 1952 v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 15 dni po 
tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
5388 

Združenje državnih gostinskih podjetij 
za mesto Ljubljana je z odločbo MLO 
Ljubljana, Tajn. št. 315/52 z dne 23.. III. 
1952 z dnem 30. III. 1952 prenehalo po- 
slovati. Priglasitveni rok: do 30. VI. 1952. 

Likvidacijska komisija 
5054 

Z odločbo KLO Lucine, št. 226/52 z 
dne 23. IV. 1952, so prešla Krajevna go- 
spodarska podjetja KLO Lucine in to: 
Ključavničarsko podjetje, Gostinsko pod- 
jetje in Oblačilno podjetje KLO Lucine z 
dnem 1. V. 1952 v likvidacijo. Priglasi- 
tveni rok: 15 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
St. 220/52 5085 

Trgovsko poslovanje Združenja držav- 
nih gostinskih podjetij za okraj Novo me- 
sto, je z odločbo OLO z dne 8. V. 1952, 
št. 2328/, predlo 1. V. 1952 v likvidaci- 
jo. Priglasitveni rok: 30 dni od te ob- 
jave. 

Likvidacijska komisija 
Št. 1/52 5125 

Mestno podjetje »Avtoprevozk, Postoj- 
na je na podlagi odločbe MLO Postojna, 
št. 29/52 z dne 16. V. prešlo z dnem 13. 
V. 1952 v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
30 dni po tej objavi 

___ Likvidacijska komisija 

St. 113/52 5086 
Na podlagi odločbe OLO Radgona, št. 

20/1—52 z dne 23. IV. 1952 preide 
Okrajno avtoprevozništvo v Gornji Rad- 
goni s 1. IV. 1952 v likvidacijo. Priglasi, 
tveni rok: dvajset dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisij« 
4993 

Na podlagi odločbe občinskega LO Ro- 
gaška Slatina, št. 318/4 z dne 30. IV. 1952 
preide Krajevno podjetje »čevljarstvo« 
Rogaška Slatina z dnem 30. IV. 1952 v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni po 
tej objavi 

Čevljarstvo KLO Rogaška Slatin* 
r likvidaciji 
• 

Po sklepu občnega zbora z dne 24. I. 
1952 je Kmetijska zadruga • o. j. Veržej, 
okraj Ljutomer, prešla ]. II. 1952 v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok 30 dni po ' tej 
objavi. 

Likvidacijska komisija. 

Izgubljene listine 
preklicu jeî o 

Arko Marija, Sadinja vas 6, KLO Dvor 
pri Žužemberku, oéebno izkaznico, ser. št. 
0318056. 534« 

Babolk Irana, Ljubljena. Povîetova 55, 
osebno izkaznico, reg. št. 52712/51 ser. 
št.  F—0075022.  izdano v Ljubljani. 

5255 
Balas Angela, Zg. Radvanje, Studenška 

80 pri  Mariboru, osebno  izkaznico,  reg. 
št. 26818. ser. št. 0027516, izdano v Rad- 
vanju 1. 1951. 5279 

Baranja Marija roj...Cener, Vanča ves 
54. p. Rankovci, oeèbno izkaznico, reg U. 
15749, eer. št.- 0100459, izdano v M. So- 
boti, v      '   5269 

Barle Antonija, Prevoje 64, p. Lukovi, 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 18506. ser. 
št. F—0464416, izdano pri OLO Ljublja- 
na okolica. 5396 

Bau«r Helena, Ljubljana, GoeposveUka 
2, osebno izkaznico, reg. št. 99324/51, ser. 
šf7 F—0121034, izdano v  Ljubljani. 

54H 
Baumkirher   Antonija,   Ljubljana.   Po. 

kopališka ulica, osebno izkaznico, reg. ît. 
13373/51, ser. št.   F—0035683,  izdano »" 
Ljubljani. 5390 

Baumgarten Marija, Ljubljana, Hradec- 
kega 39, osnbno izkaznico, 'reg. žt. 
67469/51. ser št. F.0109779. in sindikalno 
izkaznico, izdano v Ljubljani. .' D505 

Bedraž Ana, Pekre pri Mariboru oséb. 
no izkaznico, reg. št. 40744. eer. številka 
0879779, izdano v Mariboru 1. 1951. 

5101 
Belec Alojzija, Maribor, Tezno, Zagrebu 

ška 47, osebno izkaznico, reg. št. 44681, 
ser. št. 0046867, izdano v Mariboru 1.1951. 

(     - v      . 5277 
Blteinik Evgen. Krvavec 4, Banjšiee, 

osebno izkaznico, izdano februarja 1951 v 
Gorici. 3501 

Bole Majda, Tolmin, obmejno osebno 
izkaznico in sindikalno izkaznico," izdano 
v Tolminu. -  5838 

Bolba Mikael,, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 57014/51. eer. številka F— 
0079324, izdano v Ljubljani.        .   .5240 
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Borovka Miroslav, Maribor, Kajuhova 
5, osebno izkaznico, reg. ài. 25423, ser. št. 
0021165, šofersko   izkaznico št.   1059/51, 
izdano v Mariboru 6. L' 1951. 5113 * 

BorjanCiî Stanislav, Rakitnica 4C, p. Do. 
lenja vaa pri, Ribnici, osebno izkaznico, 
izdano v Tolminu 20. X. 1951, reg. št. 
17317. ' 5196 

' Bratina Antou, Otlica 165, zdaj v Stra. 
2i, Slov. Javornik, Jesenice, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 48142, ser. ài. 0322845, 
izkaznico Zveze borcev in. sindikalno iz- 
kaznico. 5002 

Brglez Marija, Sikole 54, p. Pragerako, 
osebno izkaznico, izdano 2 1.. 1952. reg 
it.  3.«',"1,  •••. št.  0282309. 4776 

Brusnikin ing. Nikolaj, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št 48470/51, eer. št. 
F-0070780, in sindikalno izkaznico, izdano 
» Ljubljani. 5252 

Buček  Regina, roj. 29. XI. 1922, Mur. 
ska Sobota, Titova 27, osebno izkaznico, 

*     reg.  št. 48991,  ser.  št.  0130701, izdano 
V M. Soboti. . 5088 

Budna Avgust, 'Kališovec 5, Krško, 
osebno izkaznico, ser. št 0393043, reg. št. 
48733, izdano v Krškem. 5128 

Cigler Terezija, roj. 15. X. 1925, Sel- 
nica ob Dravi, delovno knjižico, izdano 
f Mariboru. 5182 

Cujnik Stanislav, Grublje 8, osebno iz- 
kaznico, ser Št   0327240. 5212 

Cvetek Katica, Maribor, Studenci, Le. 
ningrajska 30, osebno izkaznico, reg. št. 
37680, eer. št. 0037592, izdano v Mari- 
boru i. 1951. 5098 

Oerk Aulca, Trbovlje, Loke 323, spri- 
čevalo dovršenega III. razreda drž. gim- 
nazije ' v Trbovljah.4 5314 

Ceir Janko, Ljubljana, «pričevalo IV. 
razreda oficirske gimnazije v Mariboru 
za šolsko leto 1949. 5210 

črtauec Franc, Naklo 24, osebno izkaz, 
nieo, ser. št. 0189469, reg. št, 159, izdano 
v Kranju. 5441 

* Curin Krist», Ljubljana, Predjameka 59, 
potrdilo o izdaji delovne knjižice, izdano 
od RLO II Ljubljana.        • 5208 

Dajh   Elizabeta   poročena   Fürst,   roj. 
.28.  VI 1928,  Dol. Lendava, Partizanska 

ulica  114, osebno  izkaznico  za  obmejni 
,-v pas,   izdano  v   Dolnji  Lendavi, reg.' št. 

~ 6176, ser. št. G.0228886. 5226 

Deržič Angelina, Ljubljana, osebno iz. 
kaznico, ser. št. F—0047518, reg. številka 
25208/5, izdano v Ljubljani. 5417 

Dime Anton, Mali Podlog 3, p. Lesko- 
vec pri Krškem, roj. 24. IV. 1906, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0401733, reg. številka 
23423, izdano v Krškem. 4816 

Dirnbek Lojze. Krèko 14, evid. tablico 
it. 0-2376 motornega kolesa znamke 
>Sahs«, izdano v Krškem. 5387 

Doki Pepca, Maribor, Tezno, Zagrebška 
' 24. osebno izkaznico, reg. št. 41403, ser. 

St. 0041604, izdano v Mariboru 1. 1951. 
5097 

Elektro-Celje, Centralni avtopark,. Ce. 
Ije, evid. tablico št. S-02832, 4999 

Elektro Ljubljana, Ekspozitura Kočevje, 
letno in završno spričevalo Industrijske 

.Soie »Nikola Téelat. v Zagrebu  na  ime 
• ' • " Valdâ "Franc:-'dijafc' HI. • letnika/te -Solei 

•--.'•• ' 5270 

Fajdiga Marija, St. Vid pri Stični, 
osebno izkaanieo, reg. at 8871, eer. št. 
F—0009181,    ladano  v  Grosupljem. 

5444 

Farkaš Janez, Crenaovci 200, osebno iz- 
kaznico za obmejni pas, izdano v M. So- 
boti, reg. št. 19533, ser. št.  G-0243843. 

4973 

Ferčec Jože, Trlično 16, Rogatec, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0793956, reg. št. 251, 
izdano v Poljčanah in sindikalno izkaz- 
nico za znižano vožnjo za 1952. 5221 

Ferk Marija, Maribor. Pobrežje, Ipav- 
če*va 1. osebno izkaznico, reg. št. 11501, 
eer št. 0006284, izdano v Mariboru leta 
1951. 5286 

Flis Roman, Ljubljana, indeks stoma- 
tološke    fakultete   MVS,   Ljubljana. 

5339 

František Franc, Idrija. Kosovelova 18, 
osebno izkaznico za inozemca številka 6 
K 009706. 5179 

Fras Marija, roj. 28. VII. 1916. delavka 
v Orehovskem vrhu 17, Gor. Radgona, 
obmejno osebno izkaznico št. 2M33, izda- 
no v Gornji Radgoni. 5245 

Furlan Jože. Črnuče 136, osebno izkaz. 
nico, eer. žt. F—0170074, reg. Št. 11770, 
izdano pri   OLO  Ljubljana  okolica, 

•     ' 5393 
Garaže in avtodelavnice predsedstva 

vlade LRS, Ljubljana, prometno knjižico 
za tovorni avto »Ford« S—1240.       5452 

Galpar Sonja, Črna pri Prevaljah, spri- 
čevalo o dovršeni nižji gimnaziji, izdano 
v šolekem letu 1950/51 v gimnaziji v Rav. 
nah. -   - . 4507 

Gasparič Franc, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 24464/50, seir. .številka 
F—0046774, izdano v Ljubljani. 5481 

Gašper Aleksander, Maribor, Ruška 29, 
osebno izkaznico, reg. št. 13740, ser. št. 
0020424, izdano v Mariboru 1. 1951. 

5103 

Gerzevič Danica, Ljubljana, Ižanska 
219. osebno izkaznico št. 0098176, izdano 
v Ljubljani. 5209 

Germovïek Marija, Topolšiea, osebno iz. 
kaznico št. 112. 5198 

Glavna direkcija kovinske industrije 
LRS, Ljubljana, Zupančičeva 3, prometno 
knjižico za osebni avto »Mercedes*, evid. 
št. S-1067. 5507 

Glogovšek Antonija, Križatijska 16, No- 
vo mesto, osebno izkaznico, ser. Številka 
0327934.. 1347 

Gorisek Julijana, Trbovlje. Retje 123, 
osebno izkaznico, ser. št. F—0720055, reg. 
št. 6745, izdano v Trbovljah. 5203 

Grcman Anton, roj. 9. III. 1903, Mali 
dol pri Gombiščah št. 8, vpjaSko knjižico. 

5250 

Gregorič Albin, Karli 2, p. Gr&čišče, 
Sočerga, preklic o izgubljeni osebni iz- 
kaznici, objavljen v Uradnem listu LRS, 
št. 13 z dne 8. V. 1952. ser. št. 217270. 
reg. st. š.t 16560, ker ee je medtem našla. 

5199 
Groïelj Anton, IKS Titan, Kamnik, 

osebno izkaznico, reg. št. 13646, ser. Št. 
0459956. , •    ' 5235. 

Gujt Marjeta, Dol. Lendava 90, delov- 
no knjižico, št. 1243107, Izdanov M. So. 
boti. 4994 

' Guzelj Marta, roj. 3. XII. 1912. Jese- 
nice, Sv. Križ 74, osebno izkaznico, eer. 
št. G-0345092, reg št. 382, izdano na 
Jeeehicah. 5313 

Hauptman Janez, Bukovca 12, osebno 
izkaznico, ser. št. F—0161494, reg. števil- 
ka 3190, izdano pri OLO Ljubljana oko- 
lica. , 5418 

Hercog Matija, Maribor, Praprolnikova 
39, šofersko izkaznico za motorno kolo št. 
3844, št. motorja S—04895, izdano v Ma- 
riboru 1. 1946. 5285 

Uiti Vinko, Ljubljana, osebno izkazni- 
co, reg. št. 952 1/51, ser. št. F.0116571, 
izdano v Ljubljani. ' 5504 

Hladnik Gabrijel, Tržič, Glavni trg 10, 
učenec ind. šole »Iskra«, Kranj, osebno 
izkaznico, reg. št. 4354, ser. št. 0139254. 

5090 

Hlebec Renata, Tržič, obmejno osebno 
izkaznico,' reg. št. 3302, ser. št. 0138012, 
izdano na Jesenicah. 5249 

Hodiük Nives, Ljubljana, Marmontova 
15, ceebno izkaznico, reg. št. 94878/51, 
ser. št. F-0117183, izdano,v Ljubljani. 

5451 . 
Horvat Martin, uslužbenec Trgovskega 

podjetja KZ, Dol. Lendava, sindikalno iz- 
kaznico št. 2 422917, izdano v Ljubljani. 

5229 
Hrnjak Milan, Ljubljana, indeks me. 

dicinsike fakultete univerze  v Ljubljani. 
.    5342 

Jelovšek Franc, uprava Mo*ava, Stai- 
celi pri Kočevju, osebno izkaznico, eer. 
št. 0090341, reg. št. 6631, izdano v Mur- 
ski Soboti. 3162 

Jeraj Ruža, Ljubljana, Erjavčeva 3, 
osebno izkaznico, eer. št. 0067547, reg. 
št. 45237/51, izdano v Ljubljani.       5318 

Jug Franc, Kladje 28, osebno izkaznico, 
ser. št. F—0388043, reg. št. 43733, izdano 
v Krškem. 5445 

Kepe Zoltan, roj. 27. VI. 1932 v Radino- 
žancih 23, poljedelec osebno izkaznico, 
izdano v Dol. Lendavi, reg. št. 3571, ser. 
št. G-0220281. 2843 

Kerin Ana, roj. 30. VI. 1932, Sv. Križ, 
osebno izkaznico, reg. št. 26071, eer. št. 
0404381, izdano od OLO Krško.        4906 

Kernjak Mirko, Ljubljnaa, Celovška 
132. delovno knjižico št. 1316995, izdano, 
v Mariboru. 5298 

Kirič Franc, Rade pri Mariboru, osebno 
izkaznico, reg. St. 43242, ser. št. 0878254, 
izdano v Racah 1. 1951. 5110 

Klemenčič Katarina, roj. 24. VI. 1934, 
Dokležovje 124, osobno izkaznico, reg. 5t. 
11836, eer. št. 0093546, izdano v Murski 
Soboti 5037 

Kmetec Franc, Velika Vamica 11, Sr- 
Andraž v Halozah,.osebno izkaznico, reg. 
št. 48897, ser. žt. 0293133. 5386 

Knez Adi-Peter, Poljčane pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. Št. 17323, ser. ït. 
0770443, izdano v Poljčanah ]. 1951. 

5108 
Kocjančič Matija, Šmarje 120. prometno 

knjižico tovornega^ avtomobila znanike, 
».Chevrolet«, evid. št. 2127. '5501 
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Kolenc Alojz, Zagorja ob Savi, Loke 9, 
osebno izkaznico, ser. št.,F—0730779, reg. 
št. 17469, izdano v Trbovljah, in šofersko 
knjižico I. razreda VII. skupine št. 956, 
izdano v Celju. 5477 

Koltaj Ludvik, Ivanovci 41, o- Fokovci, 
1     rej. 31. VII. 1922, osebno izkaznico, reg. 

št. 2963S. ser. et. 0111348. 4625 

Koman Stefan, Vukovski dol pri Jare- 
nini, osebno izkaznico, reg. št. 44138, ser. 
Št. 019564Ö, izdano v Jarenini 1. 1951. 

5099 

Kord'i Olga, Ljubljana, Cankarjeva 4, 
osebno izkaznico š-t. 0326793, izdano v 
Ajdovščini. 5297 

Koritnik Frančiška, Dol pri Hrastniku, 
osebno izkaznico, eer. št. 0742930, reg. lt. 
29620. izdano v Trbovljah. 5419 

Kostevc Anton, Ljubljena, Povšetova 
12, osebno izkaznico št. 14055, Izdano v 
Postojni. 5343 

Košir Franc, Koroška Bela, Koroška 
ceeta 14, obmejno osebno izkaznico, reg. 
žt. 6212. ser. št. G—0352922, izdano na 
Jesenicah. 5248 

Kovači? Marija, Maribor, Pobrežje, 
GubČeva 22, osebno izkaznico, reg. št. 
15170, sor. št. 2430694, izdano v Čakovcu 
leta 1951. 5280 

Koželj Cecilija, Maribor. Pobrežje. Vra- 
zova 6, osebno izkaznico, reg št. 38453, 
6er. št. 0042865. izdano v Mariboru leta 
1951. 5278 

Kralj Blaž, delavec, Elektrarna Vele- 
nje, stan. v Šoštanju, Cankarjeva, novi 
blok, osebno izkaznico, s&r. št. 6Ó921S, 
reg. št. 34708 in oficirsko izkaznico, eer. 
it. PU-00010, reg. Št. 1397. 5274 

Kramar Alojzij, Ljubljana, Streliška 52, 
orožni list za lovsko puško, reg. št. 56/51, 
izdan v Ljubljani. 

Kramaršlc Vladimir, Ljubljana, Rimska 
9. evid. tablico osebnega avtomobila' št. 
S-230. 5411 

Krisfl Dragica, Maribor. Zavezniška 28, 
delovno knjižico, izdano za MTT v Mari- 
boru i. 1950. 5100 

Križan Anton, Drašiči 42, Črnomelj, 
roj. 30. Vili. 1927, osebno izkaznico, eer. 
st. 0497134, reg. št. 13824 in gasilsko legi- 
timacijo »t. 3821. 5244 

Kuhar Janez, Zabovci 93, Ptuj, osebno 
izkaznico, reg. št. 16083, ser. Št.1 0278165, 
izdano 15. II. 1952 v Ptuju. 4844 

Kulaš Iran z dvema-tovarišema. Vojna 
Pošta 9685, odjavo serija >K< številka 
629755, izdano 8. XII. 1951. 5288 

Krag Ludvik, Maribor, objavo, veljav, 
no na ozemlju LRS, >K< št. 597575^ izda- 
no od Vojne pošte št. 96S5-11, Ljublja. 
na.     x 5222 

Lah Lizika, . ëalovci 49. p. Središče, 
osebno izkaznico, reg. št. 19425, ser. žt. 
0262735, izdano 21. XII. 1950. 5181 

Lesno Industrijsko podjetje,   Tostojna, 
prometno knjižico št. 12573 tovornega pri. 
Klopnik'a >VibDrtK nosilnosti 10 ton, reg. 
st. 7220, št. Šasije 140—1288,        ;• 5202 

Ušnik! Marija por. Malier, Maribor, 
bmetanova 48. osebno izkaznico, reg. It. 
»124. ser. št. 001.0S35Ì'izdanog! Mariboru 
L- 1951. •       •'-'.*,     -   5291 

Logonder Milena,   Ljubljana,   oeebno j 
izkaznico,   reg. št. 37993/51, ••<•. št F— 
0060303, izdauu v Ljubljani. 5239 

Mandclc Šunja, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 87,716/51, eer. it. F— 
0110026, izdano v Ljubljani. 5254 

Markič Karel, zidar. Gradiš 1MM, Zeni, 
ca, oeebno izkaznico žt. 42824, izdano v 
Novi Gorici. 5042 

Markovič Franc, Ljubljana, Pred škofijo 
19, oeebno izkaznico, reg. št. 63508/51, 
ser. št. F.0085816, izdano v Ljubljani. 

5450 
Markovi« Konstantin, Ljubljana, Zalo- 

ška 103/a, o&ebno izkaznico, reg. številka 
34008/51, eser. št. F—0057218, izdano v 
Ljubljani. 5253 

Marolt Vlado, Maribor, vozniško knjiži, 
co II. razreda s tremi taloni, št. 3333. 

5337 
Mestno podjetje »Avtoparkt, Trbovlje, 

prometno knjižico poltovornega aviomo. 
bila znamke >PeugeoU, žt. S—3S53.   5205 

Me&tno podjetje »Avtopark«, Trbovlje, 
prometno knjižico tovornega avtomobila 
znamke >Saurer<,    reg. št. S—3764. 

5201 
Mihalič Marija, Rečica 79, Bled, oeebno 

izkaznico, reg. št. 87223/51, ser. št. F— 
0109533, izdano v Ljubljani. 5238 

M u mia Slavko,'Ljubljana, oeebno izkaz, 
nico, rcg. št. 80?20/51, ser. št. F-0103030. 
izdano v Ljubljani. 5503 

Keinčič 1'arla, roj. 22. XII. 1920, Far- 
na vas 6, Prevalje, baraka Lip, c*V'bno 
izkaznico, reg. it. 5539, eer. št. 0270249. 

2272 
îîerat Franc, Sv. Martin pri Vurbergu, ' 

delovno  knjižico  št.   1471927,    izdano  v 
Mariboru 1. 1947. -,5293 

' Novak Josip, Ljubljana, Šmarlinska 21, 
obmejno osebno izkaznico, št. 10100, izda- 
no v Čakovcu, 5502 

Obeiiaus Alfred, Pesnica pri Mariboru, 
delovno knjižico, izdano za podjetje. 
>Konstruktor<   v   Mariboru   1.  1950. 

5111 

»Odpad<, centrala Ljubljana, Parmova 
33, prometno knjižico motornega kolesa 
>Ariel< 500 cem S—00278. 5250 

Ogrizek Jožel Podova pri Racah, Ma- 
ribor, oeebno izkaznico, reg. št. 4188, ser. 
št. 056939S, izdano v Mariboru 1. 1951. 

.     5102 

Ogorelc Zlata, Ljubljana, osebno izkaz, 
nico it.  11297, izdano v' Vukovaru. 

5415 

Orehek Ivana, Dob 70, Domžale, oseb- 
no izkaznico, ser. št. F—0467564, reg. št. 
21654, izdano pri OLO Ljubljana okolica. 

•5237 

Oštir dr. Karel, Ljubljana, Pred ško- 
fijo, osebno izkaznico, reg. št. 79937/15, 
ser. št. F—0102247, izdano v Ljubljani. 

5251 

Pajer- Marjeta, Maribor, Koroška 31, 
osebno izkaznico, reg. št. 5086. eer. št. 
0010797, izdano» v Mariboru leta 1951. 

5109 
Pahulje Albina, Kočevje 233, osebno iz- 

kaznico, reg. št 6636, eer. št. 05529«!. 
5275 

Faluc. Leopold, Maribor, Košaki 99, 
osebno izkaznico, reg. št. -31352, ser. št. 
0033480, izdano v Mariboru 1. 1951, voja. 
ško knjižico, izdano v .Mariboru 1. 1939. 

5112 
Panic Sfevan, V. P. 7309, Ljubljana, 

Polje, šofersko knjižico 111. razreda e tre- 
mi taloni, izdano v Ljubljani. 5207.' 

Perciò Ciril, Tublje 1, Sežana, osebno 
izkaznico, reg. Št. 1493j ser. št. 0202203, 
izdano 23. XII 1950 v Sežani. 5089 

1'erko Iranka, Scnično 28, Križe, 
osebno izkaznico, reg. številka 3333, ser. 
Št. 0192G43, in knjižico za kolo. 5001 

Ferner Stane, Ptuj, evid. tablico mo- 
tornega kolesa znamke »DKWc, št. mo- 
torja 893629, izdano v Ptuju. 5442 

Pervauje MaKs, Brezovica 74, evid tabli, 
co motornega kolesa znamke >Ziindipp< 
št. S-07081. 550O. 

l'eterea Terezija, roj. 27. IX. 1934 v 
Ljubljani, spričevalo 4. razreda- VI. drž. 
gimnazije v Ljubljani. 5518 

Pelrovc'è Franc, Ravne 66, p. Grgar, 
roj. 1. 1880, oeebno izkaznico, ser. številk* 
32390S. reg. št. 11280. 5197 

l'ctrić Marija, Podlož 8, osebno izkaz- 
nico, ser. št. K—0014750, reg. št. 4440, 
izdano v Postojni. 5397 

Petrič Stanko, Maribor 11, Stari trg 
pri Rakeku, osebno izkaznico, "eg. števil- 
ka  4952, eer. št.  F—0615262. 4997 

P š Ljudmila, Ljubljana, Celovška 47j 
osebno izkaznico, reg. št. 1276/50, ser. 
št.  F—0023586. izdano  v Ljubljani. 

5448 

Počkaj Duša,   Ljubljana,   Marmontov» 
30, osebno izkaznico, ser. št. F—0026895, 
reg. št. 4585/50,'  izdano v Ljubljani.- 
' '      ' ./  ,   - .  • '.. ' 5392 

Podržaj Rojalija, Škofljica 34, spriče- 
valo II.1 razreda nižje gimnazije za šolsko 
leto  1949/50, izdano  v  Krki  pri Stifini. 

5517 
Podržarnlk Margareta, Remšnik pri 

Podvelki, osebno izkaznico, reg. St..32271, 
ser. št. 0176155, izdano v Mariboru leta 
1951. 5290 

Fodrenik Jože, Ljubljana, Ciglarjeva 4, 
osebno izkaznico, ser. št. F—0097395. reg. 
št: 75085/51, in' režijsko karto za vožnjo, 
po železnici. 5409 

Polše Leon, Maribor, Slovenska 22, 
.osebno izkaznico, reg. št. 2129. eer. št. 
0009441, izdano v Mariboru 1. 1950.     . 

5107 

Pristov Marjan, Kranjska gora 130, 
osebno izkaznico, reg. št. 1084, rer.' št. 
0297794. 4970 

Prišut Marija, Mala Ligonja pri VrhnL 
ki. »pričevalo VIII. razrede osnovne šole, 
izdano 1. 1938 na. Vrhniki. 5394 • 

Prudič Jernej, Grahovo, prometeo knji- 
žico za motorno kolo znamke >Harlev 
Davidson* št. 3231.        , '     5336 

Puher Ivan, Brezje pri Mariboru, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 14471. sçr. številka 
OÖ0518O, izdano v Brezju 1951.   " *52S9 

Radovan Frančiška, Dobravica 12, oseb. 
no izkaznico, eer. St. <0346633. 5211 

Rems Milan, mizar, Trbovlje, Loke 332, 
osebno izkaznico št. F—0722613, ' reg." št 

'9303, izdano v Trbovljah,-"   •     "     524t 
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Rep Mak», Maribor, Tezno, »Tam«, Ta- 
borišče 3, delovno knjižico, izdano za 
»TAMc v Mariboru ]. 1930. 5262 

Rebek Frančiška, Građenje 1, p. Bela 
cerkev, osebno izkaznico, «er. it. 0325692. 

1348 
Rabić" Ljudmila, Dovje 45, osebno iz- 

kaznico, reg. St. 2564, ser. St. 0299174, 
izdano 26. XII . 1950 v Radovljici.     7049 

Rajli Alojzija", Ljubljana, osebno izkaz, 
nico reg. št. 90035/51, 6er.,št. F-0112345, 
izdano v Ljubljani. 5520 

Ropic Franc, Sv. Marjeta ob Pesnici, 
osebno izkaznico, reg. št. 43246, ST. št. 
0195077. izdano v Mariboru 1. 1951. 

5387 

Rubin Franc, krojaški mojster. Veliča- 
ne, 15, p. Ivanjkovci, mojstrsko spriče- 
valo in diplomo, izdano v Mariboru 
(obrtna zbornica št. 1533 z dne 20. XI. 
1950). 5230 

Rudnik svinca in topilnica Mežica, 
štampiljko pravokotne obliko v merilu 
5 X 2 cm. z besedilom: Rudnik svinca in 
topilnica   Mežica   —   Delavski   svet. 

4818 
Simonie Franc, Ptuj, Vičava 37, osebno 

izkaznico št. 5388, izdano v Ptuju, in vo- 
jaško knjižico, izdano od vojaškega odse- 
ka, Ptuj 5038 

Sitar Ivan, Vescica 40, Ljutomer, oseb. 
no izkaznico št. F—0233879 ter 'ribiško 
Člansko izkaznico št. 12. 5091 

Skale Edvard, Hrastnik. delo>vn0 knji- 
žico, izdano v. Trbovljah. •   520CÌ 

Sluga Kari, Ljubljana. Cankarjeva 3, 
Kodeljevo, evid. tablico motornega kolesa 
2namk(! >DKW< št. S-01665. 5523 

Snirckar Antonija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 43562/51, ser. številka 
F—0065872 in mladinsko izkaznico, iz- 
dano v Ljubljani. 5410 

Smrke Konrad, Domžale, delovno knji. 
žico, izdano v Kamniku. 5317 

Sok Helena. Ljubljana, Bolgarska 32, 
osebno izkaznico, reg. št. 28212/51, ser. 
št. F—0050522. izdano v Ljubljani.   5413 

Spička Zdenka, Ljubljana, Sv. Petra 23, 
univerzitetno izkaznico št. 84, izdano v 
Ljubljani. ' 5341 

Slanjko Zinka, Maribor, Studenci. 
Zrinj&kega 12, osebno izkaznice, reg. št 
42194, ser. št. 0044395, izdano v Maribo- 
ru 28, II 1951 in sindikalno izkaznico št. 
123172. ' 5294 . 

Sterle Marjan, Ljubljana, indeks priro. 
dcelovno-matemafične fakultete, izdarç na • 
univerzi v Ljubljani. 5482 

-Steinberger Julka, Rogatec 34, osebno 
izkaznico, reg. št. 93634/51* ser. številka 
F—0115844, izdano v Ljubljani.        5223 

Stupnik Karolina, Ljubljana, Sv. Jako- 
ba trg, osebno izkaznico, ser. številka F— 
0101299, reg. št. 78989/51, izdano v Ljub- 
ljani. ' Ô340 

Snhač Matija, roj. 23. II. 1914. Krog 99. 
.   oeebno izkaznico, reg. št. 5534, ser. ševitl. 

ka 0087244, izdano v  Murski Soboti. 
• -4907 

Salarié Alojz, Maribor, Tezno, Streklje- 
va, blok 6, osebno izkaznico, reg. š*. 
19786, ser. žt. 0017132, izdano v Mariboru 
29. XII. 1950. 5106 

Šiker Maks, Maribor, Betnaveka 77, iz. 
kaznico o predvojaški vzgoji, izdano v 
Mariboru 1. 1948. 5105 

Šinkovec Izidor, Mokronog 201, osebno 
izkaznico, reg. št. 81825/52, ser. št. F— 
0104135, izdano v Ljubljani. 5443 

Span Mara, šolska upraviteljica, Laško, 
osebno izkaznico št. 17064. izdano pri 
OLO Celje okolica. 5514 

Stampfer Jakob, Jelovec pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 28107, ser. št. 
0172725, izdano v Mariboru leta 1951 

5283 

Stem Slavko, Mokronog1 31, -ez. oficir- 
sko knjižico, ser. A-PU št. 1420, izdano 
od "VP 5065, Ljubljana, osebno izkaznico, 
reg. št. 15085, ser. F—0393395. izdano od 
OLO Krško, in orožni liet, reg. št. 213, iz., 
dan v Trebnjem. 5153 

Štrukelj Alojzija, Majšperk, osebno iz- 
kaznico, izdano 28. IV. 1951 v Ptuju, rog. 
št. 32233, ser. št. 0275943. 5246 

Štub^r Franc, Korena pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 34369, sor. št. 
0844147, izdano v Mariboru leta 1951. 

5104 

Toplak Franja, Maribor, Taborsk'a 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 33192, 6er. št 
0029122, izdano v Mariboru 19. 1. 1951 in 
izkaznico za »PAZ« št. 33192, izdano v 
Mariboru. 5295 

»Toplovod, Ljubljana, evid. tablico tri- 
tonskega tovornega avtomobila »Pravac 
S—318. 5344 

Tovornik Ivan, Ljubljana, osebno izkaz, 
nico, reg. št. 62592/51. ser številka F— 
0084902, izdano v Ljubljani 5391 

Trajbar Milica, Ljutomer, Cerkveni trg, 
Okrajni magacin, oeebno izkaznico št. 314. 

5126 

Traven Vera, Ljubljana, Studentovska 
11, sindikalno izkaznico št. 8732452, izda- 
no v Ljubljani. 5480 

Travnik Ana, Ljubljana, osebno izkaz, 
nico, reg. št. 74283/51; ser številka F— 
0096593. izdano v Ljubljani. 5447 

Trgovina državnih posestev, Ljubljana, 
, prometno   knjižico  motornega   trikolesa. 
znamke »Bianchi«, evid. št. S—1363, št. 
motorja  101258, št. šasije 101306, nosil- 
nost 750 kg. 5479 

Trgovsko grosistlčno podjetje »Kovina«, 
Celje, prometno knjižico Trgovskega pod. 
jetja z železninn »Zeleznina« Ljubljana, 
evid. št. 1792, ta tovorni avto znamko 
»Ford BB«. 5478 

Trošt Josip, Bistra I, p. Borovnica, 
osebno izkaznico, reg. št. 38233, s.er. št/ 
F—0140243, izdano pri OLO Ljubljana 
okolica. 5440 

Uprava doma ljudske milice, Ljubljana, 
evid. tablico tovornega avtomobila znam- 
ko »Steier«, št, S-453. 5528 

Upravifeljstvo osnovne Sole  1'liskovica, 
okraj Sežana, tvoj uradni žig 4977 

Ušeničnik Nikolaj, Kladje 8, p. Gorenja 
vas- nad Skofjo Loko. oeebno izkaznico, 
s -, št. 0206740, reg. št. 27630, izdano pri 
OLO    Kranj    okolica    26.    XII.    1950. 

4542 
Vdovič Marija, Ljubljana, osebno izkaz- 

nico, reg. št. 68376/51. ser. številka F— 
0090686, izdano v Ljubljani. 5412 

Verbid V" d, Ljubljana, osebno izkazni. 
co, reg, št. 73#. eer. št. 6447048, izdano v 
Kamniku. 5446 

Verhovc Marija, Ljubljana, oeebno iz- 
kaznico, reg. et 66443i/61, ser. št. 
F.00887S3, izdano v Ljubljani. 5526 

Volk Stanislav, Ljubljana, Vič, osebno 
izkaznico, reg. št. 88755/51, sindikalno iz. 
kaznico št. 63713 m tovarniško izkaznico, 
izdano v »Lit'stroju« Ljubljana.        T-306 

4SS2 

Vrabec Marija, trg. pomočnica, Mokro- 
nog 114, osebno izkaznico, reg. številka 
10004, •••. št. 0514314, izdano v T ta- 
njem. ' 5180 

Vrecl Antonija, Zrkovci 38 pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, rog. št. 31264. ser. 
št. 0586851, izdano v Zrkovcih 1. 1951. 

5281 
Vrhunc Zdravko, Ljubljana, Celovška 

168, tablico motornega kolesa št. S—213, 
in prometno knjižico št. 425, izdani v 
Ljubljani. 3153 

Vrhoršek Franc, zdravilišče Golnik, 
osebno izkaznico, ser. št. 0660486. reg. št. 
5113, izdano v Zusmu. 5395 

Višič Jože, Maribor, Gorkega 51, pro. 
metno knjižico za kolo, št okvira 16185, 
izdano v Mariboru 1. 1952. 5292 

Vojsk Marjeta, Stojnci 13G, osebno iz- 
kaznico reg. št. 27533, ser. št. 0270843, 
izdano 22. III. 1951. 5228 

Vreg Ruža, Ljubljana, Sio;nikova 7, 
indeks filozofske fakultete, izdan od uni. 
verzo v Ljubljani. 5524 

Zagorac Desanka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 59394/51, ser. št. 
F-0081704, izdano v Ljubljani. 5519 

Zavec Mihael iz Male Varnice 8, Lesko, 
vco pri Ptuju, knjižico za kolo znamke 
»Ceepek, št. okvira C—186957. 5154 

Zmazek Alojz, Pocetinci 147, KLO 
Kuršinci. roj. 2. IV. 1901, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 12391, izdano v Ljutomeru. 

S046 

Zorman Rudolf, Sv. Marjeta ob Pesnici, 
•osebno izkaznico, reg. st. 11312, ser. št. 
0388196, izdano pri Sv.  Marjeti  1. 1951. 

52841 

Zupan Franc, 'Kranjska gora 154, oseb, 
no izkaznico, reg. št. 1368, ser. številka 
02978078, izdano v Radovljici. 5234 

Zupančič Marija, Kranj, Gosposvetska 
cesta, oeebno izkaznico, reg. št. 430, ser. 
št. 1176740. 5345 

Žagar Anton, Podplanina 9, p. Draga 
•ori Loškem potoku, osebno izkaznico, ser. 
št. 0551889, reg. fit. 5579.   v 4908 

Žitnik Antonija, Ljubljana, Rožna ulica 
15, osebno izkaznico, reg. »t. 15858/00, 
6er. št.   F—0038168, izdano  v Ljubljani. 

5389 

Izdaja »Uradni liet LRS«. Direktor to odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik, tiska  tiskarna  »Toneta.-Tonfšica« v Ljubljani. • 
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Datum Številka 
temtljnlce 

Besedilo 
Vplačil» Izplačila 

mesec I    dan din P din P 

1 

70. 

Na podlagi •. člena pravilnika o vodenju poslovnih 
knjig pri obrtnih obratih, izdajam tole 

navodilo 
o vođenju poslovnih knjig pri obrtnih obratih 

.1. Blaga j niška knjiga mora biti vezana, 
overjena in kolkovana. Blagajniška knjiga ima tole 
obliko: 

Z.D- 
Jt. 

Blagajniška knjiga izkazuje ves promet blagajne z 
gotovino. Za vsako vknjižbo mora obstojati temeljnica 
(dokazilo o izplačilu oziroma vplačilu). 

Gotovina v blagajni mora vedno soglašati s sal- 
dom v blagajniški knjigi- 

Če vsebuje izplačilna lista tudi osebne izdatke, na 
katere se akumulacija ne obračunava, se znesek teh 
osebnih izdatkov izdvoji iz skupnega zneska izplačila 
in knjiži kot posebna postavka. Na podlagi ene temelj- 
nice se izplača na primer 50.000 dinarjev osebnih iz- 
datkov. V tem znesku so obsežene plače v znesku 29 000 
dinarjev, otroški dodatki 18.000 dinarjev in plače ma- 
teram za čas dojenja 3.000 dinarjev. V tem primeru 
se v blagajniški knjigi izplačilo ne knjiži v skupnem 
znesku 50-000 dinarjev, ampak ločeno v treh postav- 
kah, plače 29.000 dinarjev, otroški dodatki 18.000 di- 
narjev, plačilo materam za čas dojenja 3.000 dinarjev. 
To ločeno knjiženje je potrebno zaradi lažjega obračuna 
stroškov in pravilnega obračunavanja z upravo za so- 
cialno zavarovanje. 

Blagajniško knjigo je treba zaključiti ob koncu me- 
seca in saldo prenesti v prihodnji mesec. : 

2- Bančna knjiga mora biti vezana, over- 
jena in kolkovana in je po obliki enaka blagajniški 
knjigi. 

Bančna knjiga izkazuje promet podjetja na teko- 
čem računu pri Narodni banki. V bančni knjigi se knji- 
žijo spremembe na tekočem računu pri Narodni banki, 
in sicer na podlagi obvestil Narodne banke. Ta obve- 
stila so temeljnice za knjiženje. 

Knjiženje in saldo bančne knjige se morajo vedno 
ujemati z izvlečki, ki jih podjetje prejema od banke. 

3. Evidenco prometa vodijo podjetja ta- 
kole:     v 

a) Podjetja, ki prodajajo proizvode ali storitve proti 
takojšnjemu izplačilu v gotovini, uporabljajo paragon- 
ske bloke in sestavljajo iz teh blokov dnevne zbiralnike 
izkupička. Skupni znesek izkupička se knjiži kot vpla- 
čilo v enem znesku v blagajniško knjigo.. Temeljnica*za 
knjiženje je omenjeni dnevni zbiralnik. 

b) Podjetja, ki za prodane proizvode ali storitve 
izdajajo fakture, .vodijo evidenco prometa na dva na- 
čina, in sicer: 

Če imajo za fakture tiskovine v vezanih blokih, 
uporabljajo za evidenco kopije faktur v bloku; če pa 
pišejo fakture s strojem, morajo vsako izdano fakturo 
vpisati v posebno knjigo izdanih faktur, ki ima tele 
stolpce: zaporedna številka, datum fakture, predmet 
fakture, znesek fakture in datum in način plačila. 

e) Ce podjetje deloma izdaja paragonske liste, 
deloma pa fakture, postopa v prvem primeru kakor 
podjetja pod a), v drugem primeru pa, kakor podjetja 
pod b). 

4. Seznam osnovnih sredstev ima tole 
obliko: 

Zap. 
(t. 

Številka 
temeljnice 

' Naliv 
dobavitelja 

Opii 
osnovnega 

sredstva 

Nabavna 
vrednost 

din 

Odpisi za leto 
1952        I9S3 

'din din 

V ta namen se vpišejo vsa osnovna sredstva na 
podlagi zadnje inventure, na novo nabavljena' osnovna 
sredstva pa se vpisujejo sproti ob nabavi. 

Vse predmete, ki predstavljajo osnovna sredstva, 
je treba primerno obeležiti z zaporednimi številkami, 
kakor so vpisani v seznamu osnovnih sredstev. Ce pod- 
jetje kakšno osnovno sredstvo proda ali odstopi, se za-, 
beleži prodaja oziroma odstop v opombi, vrslica v se- 
znamu, kjer je vpisano, pa se prečrta s tanko rdečo 
črto tako, da se prvotni vpis še lahko prečita. 

Pri prodaji ali odstopu osnovnih sredstev se je 
treba ravnati po veljavnih predpisih- 

5. Obračun   proizvodnje   (stroškov). 
Obračun proizvodnje se izdela na ta način, da àe 

vsi izdatki podjetja, ki so knjiženi v blagajniški knjigi 
in bančni knjigi, kot n- pr. place, nabava materiala, raz- 
ni materialni stroški in tuje storitve, skratka vse po- 
stavke, ki predstavljajo stroške obrtnega obrata, izpi- 
šejo v poseben zbiralnik,, ki ima toliko stolpcev kot 
obračun proizvodnje. Iz seštevka teh takó porazdelje- 
nih stroškov dobimo osnovo za sestavo obračuna pro- 
izvodnje. 

Obračun proizvodnje ima tole obliko: 

Materialni stroški Tuje storitve Amorti- 
zacija 

Plače Lastna cena 
izdelavni   |     režijski izdelavne   |    rezijske izdelavne   |    režijske 

1 1 i 
Podjetja, ki ne morejo deliti stroškov na izdelavne 

in režijske, jih vpišejo skupno brez delitve. 
V stolpcu >materialni stroški« so vsi stroški za na- 

bavljeni izdelavni in pomožni oz. režijski material. 
V stolpcu Mujè storitve« se izkažejo kot izdelavne 

storitve tisti stroški, ki nastanejo, če se oddajo poliz- 
delki v dovršitev drugemu podjetju, kot režijske tuje 
storitve pa drugi režijski stroški (na pr. telefon, brzojav, 
poštnina, prevozi itd.) 

• Stolpec »placée obsega tiste plače in druge osebne 
izdatke (n. pr. -dnevnice),*-od katerih se obračunavajo 

akumulacija in skladi. Skupni znesek v tem stolpcu je 
torej dejansko izkoriščeni sklad za plače, od katerega 
se obračunava 50 % akumulacije. 

, Za vskladitev prednjega , obračuna proizvodnje , z 
bilanco in računom, izgube inv dobička,- je treba' upošte- 
vati še razliko med začetno in končno zalogo materiala, 
nedokončane proizvodnje in izdelkov (razliko med sta- 
njem na dan 1. januarja in na dan 31. decembra). 

6. Bilanca. 
Obrtno podjetje sestavi bilanco z računom izgube 

in dobička najmanj enkrat letno in to ob koncu leta- 
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Bilanca ima tole obliko: 
Podjetje : -  

AKTIVA BILANCA na dan PASIVA 

Naziv postavke 
Pred- 

stolpec 
din 

Glavni 
stolpec 

din 

Naziv postavke 
Pred' 

stolpec 
din 

Glavni 
stolpec 

din 

a) Osnovna sredstva: 
1. osnovna sredstva     .... 
2. manj popravki vrednosti 

(amortizacija)         

b) obratna sredstva: 

2. terjatve do banke    .   . 

6. zaloga nedokončane proizvod- 

a) Lastna sredstva: 
1. sklad osnovnih sredstev   .   . 
2. skladi,, predvideni po družbe- 

b) Izposojena sredstva: 
1. obveznosti do banke .... 

Skupaj   .   .   » 

• 
i 

• 

Skupaj   .   .   . 

IZDATKI RAČUN IZGUBE IN DOBIČKA za leto ._.. DOHODKI 

Naziv izdatka din Naziv dohodka din 

4. Plače          
• 

Skupaj   .  .  , Skupaj   .   .   . 

Bilanca se sestavi na podlagi inventure (popisa) 
vseh sredstev, predpisane knjigovodske evidence ter 
obračuna proizvodnje in storitev. 

7. P o s 1 o v n e  knjige je  treba voditi po teh 
. načelih:       . 

a) vse vknjižbe morajo biti pisane s crnilom ali 
kopirnim svinčnikom; 

b) nikjer ne smejo ostati prazne vrste; 
c) praviloma se ne sme popravljati ali crtati to, 

kar je že napisano, če se kakšen vpis popravi, se prvot- 
no besedilo ali znesek precrta lako, da ostane še čitlji- 
vo, nad precrtanim besedilom ali zneskom ali poleg nje- 
ga pa se napiše pravilno besedilo ali znesek; 

č) iz vezanih poslovnih knjig se ne smejo trgati 
listi in tudi ne dodajati novi; 

d) vse vknjižbe morajo temeljiti na listinah — do- 
kazilih, iz katerih se da ugotoviti utemeljenost kriji- 

' ženja. 
:  "    8. Obrtni obrati morajo svoje knjige .in popise Jet- 
rnega inventarja, hraniti 10 let, računajoč od dneva zad- 
njega vpisa. Prav toliko časa morajo hraniti dopise, spi- 
se, temeljnice, s katerimi dokazujejo vknjižbe v poslov- 

' nih knjigah. 
9. Za étanje knjigovodstva je odgovoren poslovodja 

.podjetja. 

10. To navodilo velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

Št. 110—115—1952 
Ljubljana, dne 9.. junija 1952' 

Minister za finance LRS: 
Zoran Polič 1. r. 

Popravek 
V besedilo ukaza št. 21 z dne 29. junija 1951, 

objavljenega v 22. številki »Uradnega lista LRS« z 
dne 3. julija 1951 je zašla spodaj navedena napaka, 
zato. daje Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 
po predlogu vlade LR Slovenije ' 

popravek 
ukaza o določitvi odborov Sveta vlade LRS za pre- 
sveto in kulturo ter o imenovanju in potrditvi njegovih 

Članov 
2. točka I — Odbor za kulturo in prosveto se 

mora pravilno glasiti: 
>Odbor 2a kulturo in umetnost«, 
K U Št. 21 
Ljubljana, dne 30. maja 1952. 

Iz Prezidija Ljudske skupščine LR Slovenije 

Itdaja >Urndnt liet*LRS<. —  Direktor ta odgovorni uredn k: dr  Raetko Močnik — tieka tiekarna VTonefa'TomJi&tf^. v»! » 
Ljubljani. — Naročnina: lutao •40 din. — ^Posamezna Številka: 8 din  do 8 strani., vsake. nadaljnJe^Vetranl  4  din••v*S;.P°  : i 
•••• 8 din ?•& — UredBiitvo ia uprava: LJubljana, Kidričeva (prej Gajeva) ulica 5, poitnj: predal 836. — Telefon uprave 55-7.9„. - -, 

; — Čekovni racua: 601.90180-0, .'.       . :">..:-.' 
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URADN 
LIUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

12 din 

Leto DC V LJUBLJANI, dne 21. junija 1952 | Številka 17 
VSEBINA: 

71. Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine LRS k III. izredne mu zasedanju. 
72. Pravilnik o dovolitvi sečnje ter o načinu iu času izkoriščanja gozdovi 
—  Popravek. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 
71. 

Na podlagi 1. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije ' 

ukaz 
o sklicanju Ljudske skupščine Ljudske republike 

Slovenije 
Ljudska skupščina LR Slovenije drugega sklica se 

skliče k III. izrednemu zasedanju na dan 30. ju- 
nija 1952. 

Ü št. 76. 
- Ljubljana, dne 19. junija 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE. SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
72.-.    •• 

Na podlagi 6. točke 43. člena v zveži z Ï9. členom 
zakona o gozdovih (Uradni list LRS, «tev. 20—103/50) 
Svet vlade LRS za kmetijstvo in gozdarstvo ' 

odloča : 
Pravilnik o dovolitvi sečnje ter o načinu in času 

izkoriščanja gozdov (Uradni list LRS, štev. 25^-133/51), 
spremenjen in dopolnjen s pravilnikom z dne 24 de- 
cembra 1951 (Uradni list LRS, štev. 4—11/52), se 
spremeni in dopolni tako, da se njegovo prečiščeno 
besedilo glasi: 

Pravilnik 
o dovolitvi sečnje ter o načinu in času izkoriščanja 

gozdoy, 

1. člen 
.Nihče ne sme sekati v gozdu, če nima sečnega 

dovoljenja in dokler mu ni odkazano drevje za posek. 

2. člen ' 
Sečno dovoljenje se izda na prošnjo lastnika, po- 

sestnika ali upravitelja gozda. 
Sečno dovoljenje za posek do 10 m3 drv letno za 

lastno porabo v nedržavnih gozdovih izda občinski 
ljudski odbor. -        -..-.. 

• Občinski ljudski odbor sme izdati sečno dovolje- 
nje 2a'posek drv-v nedržavnih gozdovih tudi nad 
količino iz prejšnjega odstavka,' če gre'za utemeljene 
potrebe izven lastne porabe lastnika gozda na'območju 

občine. V takem primeru mora o izdanem dovoljenju 
obvestiti svoj nadrejeni okrajni ljudski odbor. 

Občinski ljudski odbor iz'aja dovoljenja pravi- 
loma po zaslišanju svojega gozdarskega sveta.« 

Sečno dovoljenje za posek do 50 ms stoječega lesa 
letno v nedržavnih gozdovih in v tistih državnih go- 
zdovih, ki so v upravi državnih organov izven gozdnih 
gospodarstev, izda gozdarski organ pristojnega okraj- 
nega (mestnega) ljudskega odbora, za posek nad 50 m* 
stoječega lesa v takih gozdovih pa za gozdarstvo pri- 
stojni republiški organ. «J     - - 

Sečno dovoljenje za posek v gozdovih, ki so v, 
upravi gozdnih gospodarstev, izda za gozdarstvo pri- 
stojni republiški organ. 

S posebnimi predpisi je urejeno, kdo izda sečno 
dovoljenje za posek na golo in za1 sekanje dreves 
zavarovanih drevesnih vrst. 

3. člen 
Prošnja za izdajo „sečnega. dovoljenja • mora ob- 

segati:,   -, ^ ' ,   .. i   .,.     - ,     •'"." I.•..'.,*'  ' 
;1. priimek, ime in bivališče prosilca; če prosi za 

sečno dovoljenje posestnik, ali upravitelj gozda, mora 
navesti tudi-ime, priimek in bivališče lastnika gozda; 

2. zemljiškoknjižne podatke (parcelo,'vložno: šte- 
vilko, katastrsko občino, površino) in domačo označbo 
gozda; ,     . . • 

3. količino in vrsto lesa, ki ga namerava prosilec 
posekati; 

4. navedbo, ali ima prosilec za tisto leto pred- 
pisano obvezno oddajo lesa in koliko; 

5. priimek, ime. in bivališče tistega, ki bo sekal, 
če prosilec ne namerava sekati sam; 

6. namen in razlog sečnje. 

4. člen ; 
Prošnja za izdajo sečnega dovoljenja se poda pri 

organu, ki je za to pristojen (2. člen tega pravilnika). 
, .Ta organ opravi potrebne poizvedbe na t samem 
kraju po svojih gozdarskih uslužbencih ali po občin- 
skem ljudskem odboru, da ugotovi, ali je zaprošena 
sečnja po načelih strokovnega gozdnega gospodarje- 
nja dopustna in v kakšnem obsegu." Pri tem je treba 
tudi pregledati, ali zaprošena sečnja ne bi onemogočila 
ali ovirala obvezne oddaje za tisto leto. O krajevnem 
ogledu je treba napraviti poročilo; v poročilu se zlasti 
opiše sestoj prizadetega gozda (starost, lesna masa, 
vrsta drevja), na kakšnem zemljišču je gozd, ali gre 
za varovalni gozd in podobno.        « ,•,.,., 

Poizvedbe po prednjem odstavku lahko odpadejo, 
če so razmere, od katerih je,odvisna rešitev prošnje, 
znane gospodarskemu organu, ki izda «sečno dovo- 
ljenje. 
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Okrajni gozdarski organ izda sečno dovoljenje 
praviloma po zaslišanju okrajnega gozdarskega sveta. 
Če gre za manjše sečnje, gozdarskega sveta ni treba 
zaslišali. 

r 5. člen 
Sečno dovoljenje se izda z odločbo, ki mora ob- 

segati tudi: ime, priimek in bivališče tistega, ki mu 
je sečno dovoljenje izdano, navedbo gozdne parcele, 
na kateri se sme sekati, s katastrsko označbo in do- 
mačim imenom te parcele, količino in vrsto lesa, ki se 
sme posekati, ter za kakšen namen se sme sekati. 

V odločbi, s katero se da sečno dovoljenje, se 
labko predpišejo tudi ukrepi za gojitev in varstvo 
gozda po izvršeni sečnji (pogozdovanje, prepoved paše, 
sprememba gozdnega sestoja in podobno). V odločbi 
se mora določiti tudi rok, doklej mora biti les po- 
sekan. 

Ge se prošnji ne ugodi ali če se ji ugodi samo 
deloma, mora biti odločba utemeljena. 

Sečno dovoljenje se ne sme izdati, če v gozdu ni 
dreves, ki se smejo odkazati za posek po 8. členu tega 
pravilnika. r#<č-Wi 

V varovalnih gozdovih se sme dovoliti sečnja samo 
ob pogojih pravilnika o razglašenju varovalnih go- 
zdov, njih evidentiranju in upravljanju | (Uradni list 
FLRJ, štev. 30-^223/48). 

6. člen 

Sečno dovoljenje preneha veljati., če les ni po- 
sekan v odrejenem roku. 

7. člen 
Na podlagi pravnomočnega sečnega dovoljenja 

odkaže pristojni logar drevje, ki se sme posekati. 
Drevje; za posek,' smejo odkazovati samo tisti 

logarji, ki so za to posebej pooblaščeni. 
Praviloma odkaže logar drevje za posek v svojem 

logarskem okolišu, v logarskem okolišu drugega logar- 
ja pa samo takrat, če ta logar ni pooblaščen za od- 
kazovanje. V takem primeru odkaže les najbližji po- 
oblaščeni logar. 

8. člen 
Logar odkaže za posek drevje po temle vrstnem 

redu: najprej drevesa, ki jih je treba posekati iz 
gozdnovamostnih razlogov (bolezen, mrčes in podob- 
no); nato drevesa, ki so poškodovana, zlasti taka, ki 
so poškodovana zaradi naravnih nezgod (požar, vihar, 
sneg in podobno); nato semenjake na uspešno pomla- 
jenih površinah; nato za prebiralno sečnjo zrela dre- 
vesa; nazadnje drevesa, ki jih je treba posekati zaradi 
redčenja. 

9. člen 
Sekati se mora strokovno po predpisih pravilnika 

' o higienskih in tehničnih varnostnih ukrepih pri delu 
za izrabo gozdov (Uradni list FLRJ, štev. 6—27/48). 

10. člen 
V gozdu izdelane Sortimente mora pristojni lpgar 

. pred odstranitvijo iz gozda zaznamovati .(žigosati)  s 
kladivom za žigosanje. Dokler sortimenti niso tako 
zaznamovani, se iz gozda ne smejo odstraniti., 

Pri tehničnem lesu mora biti zaznamovan vsak 
• posamezen kos, pri, drveh pa najmanj 20% kosov. 

Zaznamovati ni treba drobnih gozdnih sortii 
mentov. 

11. člen 
Drevesa morajo biti posekana kar se da nizko pri 

tleh, tako da panj ni višji od tretjine premera. 
"Višji panji se smejo pustiti samo na nestalnem 

zemljišču in na strmih pobočjih.       » 

12. člen 
V višinskih predelih se sme sekati vse leto. 
V nižinskih predelih se sme sekati praviloma 

samo od i. oktobra do 31. marca. Izjemoma se lahko 
seka v nižinskih predelih izven tega časa samo v tehle 
primerih: 

1. v gozdovih, ki jih je napadel mrčes ali bolezen 
ali so poškodovani zaradi naravnih nezgod; 

2. če se je sečnja zakasnila zaradi vremenskih 
razmer aH naravnih nezgod; 

3. če je treba sekati zaradi nujnih popravil go- 
spodarskih poslopij; 

4. če to zahtevajo splošne gospodarske potrebe.. 

13. člen 
Sečno dovoljenje ni potrebno: 
1. za sečnjo na podlagi pravnomočne odločbe o 

obvezni, oddaji lesa; 
2. za posek dreves, ki jih je treba posekati zaradi 

gozdnovarstvenih razlogov (mrčes, nalezljive bolezni). 
, V primeru 2. točke tega člena izda gozdarski 

organ pristojnega okrajnega (-nestnega) ljudskega 
odbora sečni nalog, v katerem se določi rok, doklej je 
treba taka drevesa posekati. Preden je sečni nalog 
izdan, se s sečnjo ne sme pričeti. Predpisi o odkazo- 
vanju veljajo tudi tukaj. 

14. člen 
Za prekršitve tega pravilnika, kolikor niso kazni- 

ve po kazenskem zakoniku ali po zakonu o gozdovih, 
se kaznuje z denarno kaznijo do 5000 din: 

1. kdor odstrani iz gozda Sortimente, preden so 
zaznamovani; 

2. kdor pusti panje posekanih dreves preko do- 
voljene višine. 

15. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, določbe 14. člena pa že od 22. maja 1952. 
Štev. •-895/1—52. 
Ljubljana, dne 7. .nr.ja 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za kmetijstvo 

in gozdarstvo: 
Viktor Avbelj 1. r. 

Popravek 
V uredbi o izravnavi posebnih predpisov o pre- 

krških v uredbah in drugih predpisih vlade LRS • 
njenih organov z določbami temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni Ust LRS, št. 14-58/52) je treba v 23. 
čle'nu, na strani 120 popraviti tiskovno napako; na- 
mesto 2-17. člen.. .c čitaj pravilno: 

>16. člen se spremeni in glasi :< 
Uredništvo 

Izdaja »Uradni lisi LRS«. — Direktor to odgovorni urednik: dr Raetko Močnik _ tiska tiskarna >Toneta Tomätöat — vsi » 
Ljubljani. — Naročnina: letno 540 din. — Posamezna številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 etrani 4 din, vek V° 

,   poiti 8 diu ve& — Uredništva Jo uprava: LJubljana, Kidričeva (prej Gajeva) ulica •, poàtai predal S36. — Telefon uprave 5s"79 

-•--•-•       > Čekovni •••••: 601.90180-Q 

' i ..& 
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Letnik IX Priloga k i?, kosu z dne 21. junija 1952 Št. 1? 

VAŽNO OPOZORILO 
vsem okrajem in občinam, uradom, ustanovam in podjetjem 

V tisku je »Krajevni imenik LR Slovenije«. Priročna in praktično 
uporabna knjiga bo vsebovala na uvodnem mestu upravno razdelitev Ljud- 
ske republike Slovenije z dne 18. aprila 1952 z vsemi poznejšimi popravki. 
Zavod za statistiko in evidenco LUS je k tej upravni razdelitvi priredil 
zelo pregledeu imenik v s e h naselij s pripadajočimi občinami in 
okraji. Za vsako naselje bo hkrati navedena tudi pošta, ki ji 
pripada, tako da bo imenik zelo koristen priročnik v vsakdanji praksi. 
Na kraju bo imeniku priložen pregleden zemljevid z mejami občin in 
okrajev. Knjiga je v tisku in ker bo naklada omejena, naj se interesenti 
priglasijo za naročila že prej na Upravo »Uradnega lista LR S«, Ljubljana, 
Kidričeva 5. poštni predal 336. ° 

Državne urade, ustanove in njihove uslužbence opozarjamo na 
zbirko 

Predpisi 
o nazivih in plačah uslužbencev državnih organov 
Zbirko je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo In 

V9ebuje temeljno uredbo o nazivib in plačah uslužbencev državnih 
uradov in vse predpise, ki so s tem v zvezi izšli o nazivih in plačah, 
prevedbah, napredovanju, prrtnijskih dodatkih, stopnji šol in tečajev 
v predvojni in sedanji Jugoslaviji, ki ustrezajo posamezni izobrazbi za 
uvrstitev v naziv in napredovanje. V pregledni razporeditvi se vrstijo 
predpi9i o nazivih, plačah, prevedbi, napredovanju in premijskih 
dodatkih za pisarniške uslužbence, za uslužbence finančne stroke, no- 
tranjih zadev, statistične stroke, inšpekcije dela, prosvetno-znanstvene 
in zdravstvene široke, predpisi o plačah sodnikov ljudskih sodišč, arbi- 
trov državne arbitraže, javnih tožilcev, umetnikov in pomožnega umet- 
niškega osebja, železničarjev, poštno-telegrafsko-telefonske službe, 
diplomatsko-konzularne in veterinarske stroke, predpisi o nazivu in 
plači inšpektorja v resoru notranjih zadev, o pazniški službi, uslužbencev 
hidrometeorološke in geodetske stroke ter uslužbencev trgovinske in- 
špekcije in pomorstva, predpisi o plačah delavcev, zaposlenih pri držav- 
nih uradih in ustanovah, in o razvrstitvi položajev v plačilne razrede. 

Zbirka obsega nad 400 s-trani. Cena 245 din. 

Naročnike in druge interesente opozarjamo na knjižice, ki jih 
imamo še v zalogi: 

t 

Zakon o izvršitvi kazni. Cena 65 din. 
Tarifa za nagrade odvetnikov, s pravilnikom. Cena 35 din. 
Splošni register predpisov za 1. 1945-47. Cena 60 din. 
Splošni register predpisov za leto 1949. Cena 55 din. 
Splošni register predpisov za leto 1950. Cena 120 din. 
Dokumenti o razvoju ljudske oblasti, broširano 66, v polplatno 

vezano 78 din. 
Politična ekouomija. Cena 50 din. 
Gospodarsko računstvo. Cena 160 din. 
Gradivo za uporabo zakona o zakonski zvezi. Cena 10 din. 
Iznajditeljska delavnost in njena ureditev v naši državi. Cena 52 din. 

Zakon o zakonski zvezi. Cena 12 din. 
Zbirka zdravstvenih predpisov. Cena 65 din. 

Na zalogi imamo še nekaj izvodov brošure 
^Propisi o primeni proporcija društvenog plana na privredna predu- 

ga«. Cena 40 din. Gospodarska podjetja na to prilogo k Urad. listu 
FLRJ še posebej opozarjamo. 

Razglasi in  objave 

Razglasi ministrstev 

Objava 
&750 

Miuistrstvo za zunanje zadeve FLRJ v 
Beogradu objavila, da je bila z dnem 
25. aprila 1952 izdana eksekvatura e. 
Rene Ružinskemu, državljanu FLRJ, 
ki je imenovan za častnega konzuia kra- 
ljevine Norveške v Zagrebu, in sicer z ju. 
risdikcijo na območju LR Hrvatske in 
LR Slovenije. 

Ministrstvo za zunanje zadere FLRJ 
konzularni oddelek, Pov. šl. 42/2 7 dae 

25.   IV-  1952. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

V*n   Tsakt   registraciji   le   ledei  podjetja 
iiiiaêcu v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be alj izbrisa pa r datum» 

Vpisi 
1299. 

Besedilo: >Udarnik« (Ljubljana, TI. 
tova lb/II). 

Poslovni predmet: Popravila in revizije 
jadralnih in motornih letaj, letaläkih mo. 
delov in ostalih potrebščin v leta'istvu. 
Izdelovanje surovinskega in pomožnega 
materiala, potrebnega v žporUieni letal- 
stvu iz najrazličnejših sektorjev obrti. 

Ustanovitelj  in operativni upravni vo- 
ditelj   podjetja   družbeno  organizacije: 
Mestna letaieka zveza, št. odločbe 263 s 
dne 22. V. 1950. 

Za podjetje podpisujeta: Makuc Alek- 
sije, upravnik in Negode Marija, računo- 
vodja. 

MLO Ljubljana, gret za gospodarstvo, 
due 4. junija 1952 

1300. 
Besedilo: >čevljarmu obč. ljudskega 

odbora Rogaška Slatina. 
Poslovni predmet: Izdelava čevljev po 

meri, razna pcpraviia ta usluge. 
Ustanovitelj m operativni upravni vo- 

ditelj: Obč. LO Rogaška Slatina, odločba 
št  341/11952 z dne 7. maja 1952. 

Za podjelje podpisujejo: Drofenik Jože, 
upravnik, samostojno, po zakonitih po- 
oblastilih, Mikolič Marica, računovodja, li- 
stine po 47. čienu ezdgp. 
0L0 Celje okolica, gret za goipodarstvo 

dne 30. maja 1952. 
ât. 1553/1952 5319 

• 
1301. 

Besedilo: Trgovsko podjetje >Prebranac, 
Tržič (Cerkvena ulica 0). 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja živ 
ljenjekih potrebščin na drobno in debelo. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Tržič, odloč- 
ba št. 487/14IV z dne 23. maja 1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Tržič 
(ciani Gospodarske linančne komisije). 
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Za podjetje podpisujeta: 
Sober Franc, upravnik, in Cadež Marija, 

knjigovodja, oba v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja. 

OLO Kranj, svet za gospodarstvo, 
dne 4. iunija 1952. 

St.  II./2'52 5536 
• 

1302. 
Besedilo: Okrajna opekarna, Ig pri 

Ljubljani. 
Poslovni predmet: Vsa dela te vrste 

delavnosti. 
Ustacovitelj in operativni upravni vodi- 

telj; OLO Ljubljana okolica. 
Za podjetje podpisujejo: Korenin Jože, 

v. d. direktorja samostojno po pravilih 
podjetja, Markošek Nevenka, komercialist, 
skupno z blagajnikom v odsotnosti di. 
rektorja, Cornino Milena, blagajnik, skup- 
no z upravnikom listine po 47, členu epi. 
zakona o drž. gosp. podjetjih. 
OLO Ljubljana okol., svet za gospodarstvo 

dne 21. maja 1952. 
St. 1431/42 5163 

1303. 
Besedilo: Veletrgovina z galanterijo 

>Lniverzal« (Maribor, Cafova 1). 
Poslovni predmet: Preskrba malopro- 

dajne trgovske mreže z vsemi galanterij- 
skimi predmeti, kratkim blagom ter pie. 
teninami na debelo. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 
ločba št. P/591/52 z dne 25. IV. 1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ma- 
ribor, poverjeništvo za trgovino in preskr- 
bo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kasesnik Franjo, ravnatelj, samostojno 

v okviru pooblastil operativnega uprav- 
nega vodstva in pravil podjetja, Sostane 
Ivo, računovodja, poleg ravnatelja listine 
denarnega, materiaünega, obračunskega 
,ia kreditnega pomena. 

MLO Maribor, svet Za gospodarstvo 
dne 8.  maja 1952. 
Št. Pov 56/111'52 5362 

1304. 
Besedilo: Državni obrtni obrat »Ke- 

ramika«, pečarsko podjetje (Maribor Ulica 
kneza Koclja 6). 

Poslovni   predmet:   Opravljanje   pečar- 
#ke, lončarske in keramične obrti. 

'    Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor. 
Državni gospodarski upravni organ je: 

MLO Maribor, gospodarski svet. 
Za podjetje podpisujeta: Malavrazič 

Jurij, poslovodja, v okviru pooblastil držav- 
nega gospodarskega upravnega organa in 
pravil podjetja, BožoviČ Jožica, računovo. 
dja, poleg poslovodje listine denarnega, 
materialnega, obračunskega m kreditnega 
pomena. 

MLO Maribor, svet za gospodarstvo 
dne 15. maja 1952. 

Št  Pov56/113'52 5365 

1805. 
Besedilo: Občinsko mlinsko podjetje, 

Puconci. 
Poslovni predmet: Mletje belih žit, ko- 

ruze in ajde privatnega sektorja za ob- 
čino Puconci in vasi izven občine, brez 
določenega  ozemlja. 

Ustanovitelj • operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: Občina  Puconci. 

Za podjetje podpisujeta:  Grah Franc, 
predsednik in Ola» Ernest, tajnik občine. 
OLO Murska Sobota, »vet za gospodarstvo 

dne 16. maja 1952. 
V ât. U. — 413071    _l    4951 

130G. 
Besedilo: Mesnica, KLO Cerkvenjak. 
Posiovni predmet: Nakup in klanje ži. 

vine, prodaja mesa. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Cerkvenjak. 
Za podjetje podpisujejo: 
Petrovič Ivan, poslovodja, Molan Ivan in 

Družovic Ivan. 
OLO Radgona, poverjeništvo za finance 

dne 14. aprila 1952. 
St. 99/71 3S50 

• 
1307. 

Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 
^Gostilna pri kolodvoru«, Slovenj Gradec. 

Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 
in brezalkoholnih ipijač ter mrzlih jedil. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Slovenj Gradec, od- 
ločba št."-355/52 z dne 25. III. 1952. 

Za  podjetje  podpisujejo: 
Pačnik Marija, upravnik in Paradiž Ma. 

rlca, knjigovodja, v odsotnosti enega od 
teh pa Ćernič Jože, predsednik u. o. 

Št. HI/8—31 '52—1952 4120 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

>Hotel Pohorje«, Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, topla in mrzla 
jedila, oddaja sob za tujce. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Slovenj Gradec, od. 
iočba št. 352/52 z dne 25. III. 1952. 

Za podjetje podpisujejo 
Prislan Alojz, upravnik in Paradiž Ma- 

rica, knjigovodja, skupaj, Černič Jože, 
predsednik uprav, odbora pa v odsotnosti 
enega oa teh. 

St. III/S-31/54.1952 4122 

Besedilo: Mestno slikarstvo in pleskar- 
stvo, Slovenj Gradec. 

Poslovni predmet: Soboslikarska, črko- 
slikarska, pleskarska in podobna dela. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo. 
ditelj podjetja: MLO Slovenj Gradec, od- 
ločba, št. 344/52 z dne 25. III. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kokot Jože, poslovodja, Zdovc Stelae, 

predsednik u. o. skupaj, Ferk Franc, na- 
mestnik predsednika, podpisuje v odsot- 
noeti enega prvih dveh. 

St. III/8-31/61-1952 4126 
OLO Slovenj Gradec,  poverj. za finance 

dne 8. aprila 1952. 

Spremembe 
1308. 

Besedilo: Pred'lnica, Litija. 
Izbriše se Gerbec Vladimir in vpiše: 
Benedik   Janez,  v.  d.  direktorja,   ki 

.podpisuje samostojno, v obsegu zak. po- 
oblasti] in pravil podjetja, ter Rapi Lea, 
administrativni   pristav,   ki   podpisuje   v 
odsotnosti direktorja v istem obsegu: ra. 
čunovodja podjetja Koželj Beti bo sopod- 
ipisovala odslej z osebnim imenom Koro. 
Šec Beti. 

Ministrstvo za finance Ljubljana 
dne 16. maja 1952. 

Št. 243 241-1952 5263 

• 
1309. 

Besedilo: Mlinsko podjetje. Murska So. 
bota. 

Izbriše se Braučič Maks, Tomelj Stojan 
pa kot industrijski nadzornik - namestnik 
direktorja la vpiše kot direktor, ki pod- 

pisuje samostojno,  v  obsegu   zakonskih 
pooblastil in pravil podjetja. 

Ministrstvo  za  finance LRS, Ljubljana 
dne 20. maja 1952. 

St. 243 85/2-1952 5261 
• 

1310. 
Besedilo:  »Slovenija ceste —  gradnja 

cest in  mostov«, Ljubljana. 
Izbriše se ing. Mühleisen Erik in vpiše 
itg. Ribnikar Dušan, glavni inženir, ki 

podpisuje v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 22. maja 1952. 

St. 243230—1952 52Ô8 
• 

1311. 
Besedilo: Gozdarsko avtopodjetje, Bled. 
Z odločbo vlade LRS, št. II 271/1-52 z 

dne 11. III. 1952 je podjetje prenehalo s 
poslovanjem in prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Gozdarsko avtopodjetje 
Bled, v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podoieu «jo- 
Djurkovič Boris, predsednik likvidacij- 

ske komisije, skupaj z njim eden od čla- 
nov komisije, Nadler Anton al. Čebul 
Janez 
Ministrstvo  za finance LRS, Ljubljana 

dne 12. maja 1952. 
Št. 243 208/1-1952 4943 

1312. 
Besedilo: Mestno kleparsko in instalacij- 

sko podjetje, Ljubljana, Slomškova 4. 
Izbriše se: Korenčan Dora, in vpiše 
Marolt Božena, računovodja. 
MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo. 

dne 16. maja 1952. 
St, 1830/52 5L18 

1313. 
Besedilo: Krojači, MLO Metlika. 
Vpiše se 
Flajšman Pavla, knjigovodja, ki soppd- 

pisuje skupaj z upravnikom Kompare 
Ivanom. 
OLO  Črnomelj, poverjeništvo za finance 

dne 26. marca 1952. 
Št. 390/12 8560 

1314. 
Besedilo: Belokranjska žetoolivarja,Čr- 

nomelj. 
Vpiše se 
Turnšek Jernej, knjigovodja, ki sopod- 

pisuje skupaj z upravnikom Laijnerjeo 
Ivanom, po zakonitih predpisih in pra- 
vilih  podjetja. 

St.  390/52 .   5393 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO Čr- 

nomelj. 
Vpiše se 
Kramarič Božidar, knjigovodja, ki so« 

podpisuje skupaj z upravnikom Petričem 
Jožefom, po zakonitih predpisih in pra* 
vilih podjetja. 

St. 390/1-52 5423 
Besedilo: Slikarsko in pleskarsko pod- 

jetje MLO Črnomelj. 
Vpiše se 
Skulj Leon, knjigovodja, ki sopodpisuje 

skupaj z upravnikom Adlešičem Jože- 
fom, po zakonitih predoisih In pravilih 
podjetja 

St. 390/1-52 5425 
Besedilo: Usnjarski proizvodi MLO 

Črnomelj. 
Vpiše se 
Skulj Leon, knjigovodja, ki sopodT3i*uie 

skupaj  z  upravnikom  Maleričem Fran- 
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eem, po zakonitih predpiaifa m pravilih 
podjetja, 

St. 890/1452 5*24 
Besedilo: »Zora« okrajna letna Indu- 

strija in Taljeni mlin, Črnomelj. 
Vpiše ee knjigovođi« JuTejevčic Judita, 

ki eopodpieuje skupaj z upravnikom Bnr 
eom Dragom, po zakonitih -predpisih in 
pravilih podjetja. 

St. 880/1/52 . 5432 
OLO Črnomelj, gret za gospodarstvo   , 

dne B. junija 1952. 
*. 

1315. 
Besedilo: Trgoviko podjetje >DeUka- 

tesa«, Kranj. 
Poslovni predmet odslej: Prodaja deli- 

katesnega blaga, mesnih in mlečnih pro- 
izvodov, sadja, alkoholnih in brezalkohol. 
nih ••••• ter drugih živil; točenje alko- 
holnih in brezalkoholnih- raijač, kave„ čaja 
in pod: ter postrežba gostov z mrzlimi je- 
dili. 

Za podjetje podpisujeta: 
Stinge, Franjo, ravnatelj irr Slebdh Ani. 

ea.' knjigovodja.  . 
ML'0 Kranj, sret za gospodarstvo 

dne 28. maja 1952. 
et. 791 '   5305 

• 
1316. 

Besedilo: Torama furnirja, Bodovi je. 
Izbriše se Matjaž Frane in vpišeta: 
Stibelj Gašper, ^ravnatelj,, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu" -zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja, in Celjar Jože, ki.pod- 
pisuje .v odsotnosti ravnatelja, y ietem 
obsegu. 

Et II-.607/3.52 5349 
Besedilo: Gostilna-ob Savi, Trboic. 
Operativni upravni voditelj odslej: Ob- 

činski ijudski Odbor Smlednik. 
&t.   11-645^2-52   .     •     5350 

"    PLO Kranj, sv»t za gospodarstvo 
dne 30. maja 1952. •   '   • 

"*' 
1317. 

Besedilo: Avtopodjotje, KLO Žiri. 
Izbrišejo ee Blažič Ivan, Mlinar Lean- 

der, ia Oblak Maks ter vpišeta 
Kosmač Zdravko.upravnik, ki podpisu- 

1«. eamo&tojno v obsegu zakonitih poobla- 
^'i in pravil podjetja, in Bačnar Franc, 
računovodja,-ki eopodpieuje listine finan- 
čnega pomena po 47. členu szdgp. 

St.. II-298/2-52 5.157 
Besedilo: Kino, KLO, Ziri. 

. Izbrišejo so Blažič-Ivam, MKnar Leander 
»P Oblak' Maks in vpišeta: • 

Kavčič Karol, «pravnik, .ki podpieiije 
fanipstojno, v obsegu zakonitih poooiaetil 
m pravil -podjetja, in Bačnar Frane, šef 
^Jigovodskèga teatra, ki sopodpieujé li-, 
etlnè finančnega pomena po 47. členu 
e«dgO. 

Et. ÎI-297/2.52 5456 
Besedilo: Krajevno gostinstvo, Ziri.  . 
Izbriše ee Jagodic Pavel in vpiše 
Kolenc Andrej, upravnik, z istimi -po- 

oblastili.- '• -        - • 
•*'.".     "'*    -Št. H.299/2-52   . 545S 

OLO Kranj, svèt za gospodarstvo 
dne 4. junija 1852. : 

M,        ' 

/r?estdi!0: 'Okrajno   gradbeno   podjetje, 
«or,  Radgona. .   " 
/resediio odslejr. Občinsko podjetje »Re- 
"""«t, Gor/ Radgona.    ' •   • • 

Upravnik podjetja je Klopčič Jože, knji. 
govodja pa Oeme Darinka. 

OLO Ljutomer, svet za gospodarit• 
dne 30 maja 1952. 

St. 671 6296 

1319 
Besedilo: Mestno obrtno podjetje »Avto- 

mehanika« (Maribor, Tržaška 44). 
Izbrise so Kau&č Jože, poslovodja in 

vpiše: 
Bailek Ernest, upravnik, ki  podpisuje 

samostojno, v okviru pooblastil in pravil 
podjetja, Kaučič Jože, tehniški  vodja In 
namestnik, ki podpisuje v istem obsegu, 
v odeotnosti_ upravnika. 

MLO  Maribor,  svet  za gospodarstvo 
dne 8. maja 1952. 
Si. Pov 55/110-52 5363 

•¥• 
1320. , 

Besedilo:    Gostinsko   podjetje   »Hotel 
Orel«, Maribor. 

Izbriše se Hroval Fanfi in vpiše: 
Weite Herman, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno, v okviru pooblastil in pravil' 
podjetja. 

MLO  Maribor,  svet  za  gospodarstvo 
dne 12. maja 1952. 

Št. Pov 56/112-52 5364 
• 

1821. 
Besedilo: Mestno obrtno podjetje »Ra.- 

dio-center«, Maribor (Partizanska 26). 
Izbriše se Vaienčič Svetopolk in vpiše: 
Sabati  Ivan, v. d. ravnatelja, ki pod- 

pisuje   samostojno,   v   okviru   pooblastil 
in pravil podjetja. . 

MLO  Maribor, svet  za gospodarstvo 
dne 16. maja 1952. 
St. Pov 56/114.52 5366 

1322.; . ... 
Besedilo: Mestno podjetje za . preč'zno 

mehaniko (Maribor, Gosposka 27).     ., 
Posiovni predmed Se: Kozarstvo in bnr 

saštvo, na podlagi odločbe MLO z dne 
11. aprila 1952. št. P-46/1/52, ker ee. je 
s podjetjem združila .Mestna brusilnica 
Maribor, Glavni trg 6. 

MLO   Maribor  svet  za gospodarstvo 
dne 23. maja. 1952. 
št.. Pov.  56/119-52 5371 

* 
1323.. 

Besedilo: Trgovsko podjetje z živino in 
mesom »Rog« (Maribor, Slomškov trg 6). 

Izbriše se pfekajevataica in izdeloval- 
niea mesnih izdelkov, Ptujska 182 ter 
vpišejo obrati: Skliadiščc, Jurčičeva 3; 
prodajalne, Glavni trg 16, Orožnova 1. 
Ruška 97, Tržaška 67 in Gorkega ul. Ü5 
predelovalnica mesa, Oresko nabrežje 1. 

MLO  Maribor, -svet za gospodarstvo 
dne 30.- maja 1952.    ' 

Žt. Pov 56/121.52 5374 ... + 
1324. 

Besedilo: Okrajno kmetijsko gospodar 
stvo, Lendava. 

Izbrišeta se Vohar Stefan in Canjr He- 
lena 1er vpišeta 

KoroSoc Pavel, direktor in Hanc Jože 
računovodja, ki podpisujeta  Za podjetje. 
OLO Murska Sobota, svet za gospodarstvo 

dne 29. maja 1952. 
Št. II-4673/1-52 5300 

Jf    • 

1325. 
Besedilo: Kamnoseštvo in cementni iz- 

delki, ;h*ovo mesto. .   • .-       .-.-    - 
Izbriše se Sajovic-Ignacij in- vpilo""- '••• 

Zagoro Franc, poslovodja, ki bo pod- 
pisoval samostojno v "primerih Siena 47. 
spi. zakona o drž. gosp. podjetjih pa skupaj • 
z njim glavni knjigovodja knjigovodskega 
centra obrtno-industrijekih podjetij Grim- 
šič Rajko, v odsotnosti enega od teh bo 
sopodpieoval Adam Franc, namestnik. 

St.  213S/1 5353 

Besedilo: Uprava mestnih nepremičnin, 
Novo mesto. 

Izbriše se Adam Frano in vpise 
Màtko Franc, upravnik, ki podpisuje sa, 

mostojno, v primerih po 47. členu szdgp 
pa skupaj s knjigovodjem Rozmanom 
Alojzem, v odsotnosti enega od teh eo- 
podpisuje Adam Franc. '" 

St.   2140/1 5355 
0L0  Novo mesto, svet za gospodarstvo 

;    dne 23. maja 1952. 

1326. 
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje »a 

živino  in   živalske   pro>zrode,  Poljcane'. ' 
Podjetje je z odločbo OLO"Poljeane z 

dné 30. VI. 1952," prešlo V likvidacijo. 
Likvidatorja   sta:   Mesaric   Poldka   in.. 

Ribič Franc. 
OLO Poljčane, poverjenistTo za financé 

dno 15." aprila 1952.     ' 
St. 1330/52 .' 4058 

1327. / ' ' 
Besedilo: Okrajni magazin, Ptuj. 
Izbrišejo "se: poslovalnice-št. 27 v Dor» 

navi, St. 21 v žikolah, št. 23 v Zavrču, 
št. 35, v Žetalah, št. 18 v Vel. Nedelji; in 
št. 38 v Bukovcih. 

OLO   Ptuj,  poverjeništvo  za  finance   ; 

dne 28. avgusta 1951. 
St. 862/1-51 908• 

+     * 
1328. . • 

Besedilo:   »Kreda«/ Bled., • v: 
Izbriše 6e Rajher Konrad in vpiše -  ; 

» Arko Slavko,-računovodja, ki podpisuje 
poleg upravnika vse listine računovodske, 
ga in finančnega značaja. 

OLO Radovljica, svet u gospodarstvo 
dne 3. junija 1952. 

St. XI-941/1-52      •      5420 
•¥• 

1329. •      f-       - 
Besedilo: Obrtna podjetja KLO Marea. 

berg. 
Izbrise se Kovačič Branko in vpišejo: 
Katralnik Anton, poslovodja, Doberšek 

Slavko, Moškon Rozaiija in Tovšak' Irma,'' 
materialni računovodja. 
OLO .Slovenj Gradec, s,vct za gospodarstvo 

dne 14. .maja 1952.' .- 
, St.   III/8-31/1001952 4952? 

• '- -    •     - " 
1330. . •.   '. 

Besedilo: Krajevna komunalna podjetja 
za upravo stanovanjskih   zgradb, Meren. 
berg. 

Izbrišeta ee  Levanič Frane  in Slaber 
Alojz ter vpišejo: 

Capi. Ivan, upravnik,'DeberJek Slavko,, 
tajnik KLO, Berglez Slavko, nameščenec 
trg. podjetja in Kralj Slavica,.knjigovodja, 
ki podpisujejo .po zakonitih pooblastilih. 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

-    .   dne 18. aprila 1952. 
Št. III/8-31/23-1952      •    4118 

-   .    . *   ' 
1331. 

Besedilo:   Okrajno   remontno   podjetje, 
Šmartno o/P.. 

Besedilo odslej: Splošno slavbno in mi. 
zarsko podjetje, 'Šmartno ob  PakL 
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Izbrišeta •• Slokan   Franc   in  Antlei 
Mirko ter vpišeta: 

Pirnat   Frane,  knjigovodja,   in   Kotnik 
Franjo, začasni upravnik. 

OLO   Šoštanj,  «Tet   za   gospodarstvo 
dne 2. junija 1952. 

et. 1911/29-52 5400 

• 
1333. 

Besedilo: Trgovsko podjetje >Preskrba< 
T Idriji. 

Gospodarski   upravni  organ  je odslej: 
MLO Idrija. 

SU X.36/62 5302 
Besedilo:  Trgovsko podjetje >Vino« v 

Idriji. 
Gospodarski  upravni orcan   je odslej: 

Mestni ljudski odbor v Idriji. 
•   Št.  •-36/64 5301 

OLO  Tolmin,   svet   za  gospodarstvo 
dne 29. maja 1952. 

Izbrisi 
1332. 

Besedilo:  Uprava cest MLO Ljubljana. 
Vilharjeva 14. 

Zaradi spremembe v gospodarski zavod. 
MLO Ljubljana,  poverjeništvo za finance 

dne 24. aprila 1952. 
Fin. it. 1372/52 . 4228 

•4. 
Besedilo: Združenje drž. gostinskih pod- 

J«tij; Kranj. 
Zaradi končane likvidacije. 

•' MLO Kr,anj, poverjeništvo za finance 
dne'23. maja 1952. 

et. 743 5304 
• 

1335. 
Besedilo: Krajevna mizarska delavnica, 

Strehovci. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO Lendava,  poverjeništvo  za  finance 
dne 5. julija 1951. 

'    .  ' Št. 152/1951. 6544 

• 
1S36.  , 

Besedilo;   Kmetijsko   posestvo,   Kani- 
nna. 

•Na  podlagi  odločbe  RLO Kamniea   z, 
dn> 12. III. 1952 št. 89, ker preide to po- 
eeetvo v upravljanje  Vinogradniške ob- 
delovalne zadruge v Kamnici. 

MLO Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 7. aprila 1952. 
Št. Pov 55/85-52 4463 

133". , .   „ 
Besedilo: Mestna brusilnica (Maribor, 

Glavni trg 6). 
Ker se je združilo z Mestnim podjetjem 

za precizno mehaniko Maribor, Gosposka 
ul.'27.   ,        /   • 

MLO  Maribor,   svet za  gospodarstvo, 
dne 23. maja 1952. 
Št. Pov 56/119.52 5372 

1338. 
Besedilo: Okrajno podjetje iz odkup 

mleka, jajc in perutnine ter gojitev peradi 
(Poljčane). 

* Ker je prenehaloposlovatL 
OLO   Pojtane,   poverjeništvo  za   finance 
"' -     dne 15. aprila 1952. 

St. ' 1430/52    ' 4053 

1339. 
Besedilo:  Mesarija, KLO  Gornji grad. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

OLO Šoštanj, poverjeuistv« za finance 
dne 24   avgusta  1951. 

Št. 1414/5 1 12079 

1340. 
Besedilo:  Okrajno   mizarstvo,  Šmartno 

ob Paki. 
Zaradi združitve z drugim podietjem. 
OLO  Šoštanj,   svet   za   gospodarstvo 

dne 2. junija 1952. 
Št. 1911/29-52 5401 

• 
1341; 

Besedilo: Pralnica in krpalnica, Trbov- 
lje. 

Ker sploh  ni  pričelo z obratovanjem. 
OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 

dne 3. marca 1952. 
. Št. 1220/1-1952 2139 

K Zadružni resister 
i'ri   vsaki   registraciji   je  sedež   podjetja 
»znaten v besedilu, dan vpisa, spremembe 

ali izbrisa pa t datumu 

Vpisi 
348. 

Besedilo: Zadružno podjetje ->Styrla 
export-import« v Mariboru. 

Podjetje je bilo ustanovljeno na seji 
izvršilnega odbora RZKZ v Ljubljani dne 
8. IV. 1952. 

Poslovni predmet je: Izvoz kmetijskih 
proizvodov, uvoz kmetijskih strojev in 
drugih kmetijskih  potrebščin 

Zadružno podjetje* zastopa in zanj pod- 
pisuje 

Tomažič Ivo, direktor, Maribor Parti- 
zanska 6/II, v finančnih zadevah sopodpl 
suje Koren Maks, računovodja. Maribor, 
Slomškov trg 18. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5. maja 1952. 

Zadr VI 80 4864 

Spremembe 
349. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Rogatec. 

Na občnem zboru 2. VI. 1952 je bii 
spremenjen 32. člen zadružnih pravil. 
Delež člana se zviša na 500 din. 

Izbrišejo ee Dolšak Leopold, Šmid Kari, 
Štabus Franc in Ogrizek Ivan in vpišejo 
novi člani upravno'a odbora: 

Ozvaldič Jože, pos., Rogatec 73, pred- 
sednik; Prah Janez, pos., Brezovec 11; 
Polajžar Jože, Brezovec 7; Dirnbck An- 
ton, ekonom, Rogatec 153; Mikolič Alojz, 
pos., Sv. Florjan in Jerič Kari, Žahen- 
bere 14. , 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. aprila. 1052. 

Zadr VII 91/4 4269 
• 

350. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje* 

nim jamstvom,  Ratanska  vag . 
Na občnem zboru 12. III. 1952 je bil 

spremenjen 32. člen zadružnih pravil. Za- 
družni delež znaša 1000 din. 

Izbrišejo se' Pažon Ivah. IvariuS Simon 
in Zumer Franc ter vpišejo novi člani 
upravnega 'odbora:' 

Coh Štefan, Ratanska vas, BoršiS Anton, 
Mohor, kmeta, in Rosi Malči, namelčenka, 
Ratanska vas. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 5. maja 1952. 
Zadr VII 131/9 , 5306 

• . 
351. 

Besedilo: Kmetijska zadruga a o. j. 
Kreira ob Savinji. 

Na občnem zboru zadruge dne 9. III. 
1932 in izrednem občnem zboru dne 11. 
V. 1952 so se spremenila zadružna pra. 
vila v 32. členu. Delež znaša 1000 din, 
delež družinskega člana in delavca, k! 
so brez imetja 250 din. 

Izbrišejo 60 Turnšck Anton, Matek 
Franc, Novak Franc. Krell Martin in 
Rakun Franc in vpišejo novi člani uprav, 
nega odbora: 

Benda Frane, Žagar, Sp. Rečica; Kran- 
čič Ivan, Trnovec, Rakun Ivan, št. Janž, 
.Iiirievec Ivan, Var&olje, kmetje in Zvir 
Alojz, kmet. sin, Poljane. 

Okrožno sodišče v Celju 
'    dne 20.  maja  1952. 

Zadr VII 92/4 5122 
• 

352. 
Besedilo: Skupna obrtna nabavna pro. 

dajna zadruga z o. j. za okraj Celje mesto 
v Celju. 

Po sklepu občnega zbora 7. V. 1952 je 
zadruga rarešla v likvidacijo, 

Likvidatorji so: Trstenjak Alojz, mizar, 
Celje, Aškerčeva 7, .Planinšek Anton, 
ključavničar, Celje, Mariborska fi~, KroJHč 
Marija, šivilja, Celje Gledališka 2. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, e 
pristavkom »v likvidaciji.« 

Za. likvidacijsko firmo podpisujeta po ' 
dva likvidatorja. 

Zadr VIII 38/9 §321 

Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. j. 
Poliela. 

Na občnem zboru dne 17. II. 1952 *e 
je eprememl 32. člen zadružnih pravil. 
Delež se zviša na 1000 din. 

Izbrišejo se Kolenc Vinko. Vasle šte1- 
fan, Korber Andrej in vpišejo novi Čla- 
ni upravnega  odbora: 

Satler Miha, Založe, Culk Ivan, Loti- 
ca, Hrovat Edi, Breg, kmetje.., 

Zadr VII 46/6 5307 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Novi 
Štifti. 

Na občnem zboru 16. III. 1952'in izred- 
nem zboru 22. V. 1952 so se spremenila 
zadružna   pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga i 
omejenim jamstvom v Novi Štifti. 

člani odgovarjajo z desetkratnim znes- 
kom vpisanega enkratnega temeljnega oz. 
družinskega deleža. Glavni delež znaša 
1000 dim družinski pa 250 din. 

Izbrišejo se Kotnik Tomaž, Tratnik Ma- 
tevž. Matjaž Anton, Ermeno Ivan jn vpi- 
šejo novi ciani upravnega odbora: 
• Pistotnik Ivan, "ofer, Šmikiavž 21, 
Stenšck Franc, kmet, Tirosek 30, Veršnik 
Matija, predsednik KLO Tirosek 47 in 
Tratnik Matija, kmet, šmiklavž 9. 

Zadr VII 65/12    '580!? 
Okrožno sodišče v Celju   . 

dne 30, maja 1952. 

353.    ,    • ' ;;, . 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga z o. j. Šmartno ob Dreti. 
Izbrišejo se P,uraat Marija, r Kuhaf 

Helena,' Lever Mohor, Kobale Frano io 
vpišejo novi člani upravnega- odbora: •'•' 
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Kaluža Jože, upokojenec. Percer Rudi, 
medar m svečar, ter Uranjek Rudi, me- 
sar, vei v Hočah. 

Rečnik Janko je podpredsednik. Kaluža 
Jože pa tajnik odbora. 

4. odstavek 15. člena fee odslej glasi: 
Ako zbor» ob določeni uri nI sklepčen, se 
vrši v veàkem primeru eno uro kasneje, 
ne gfiede na število navzočih članov, 
«»mo v primeru •. odstavka istega člena 
ostane nespremenjeno. 

Zadružni delež znaša odslej: za delavce 
in uslužbence 300 din, za male kmete 
500 din. za velike kmete po 1000 din. 

Vpile se zadružni obrat: Zaflružni bife 
v Hočah. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 25. aprila 1952. 

Zadr II' 110 42S1 

,* 
Besediio: Kmetijska zadruga z o. j., 

MarkoVcI.' 
Izbrišejo se1 Plut Metod, Korpi5 Jože, 

Jakič Ludvik, GaŠpar Elemir, Gašpar Ja- 
nez, Kalamar. Viljem, Korpič Koloman, 
Gašpar Stefan, Baraboš Vincenc in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Knaue Kari, Casa,r Jože, Trpian Mirko, 
Barbaric Janez, Knaus Stefan in Trpian 
Jožef, vsi kmetje v Markovcih. Trpian 
Mirko je predsednik odbora. 

Zadružni delež znaša odslej 1000 din. 
. Vpiše 6e obrat:   Zadružna gostilna  v 
Markovcih, 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. aprila 1052. 

* Zadr III 33 4576 

o<3. 
. Besedilu:   Kmetijska  zadruga  z  o. j., 
2aTrc. 

Izbrišejo 6e Fajt Anton, Trančar Miha- 
el, Veselic Alojz, Pungračič Franc in vpi- 
jejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Težak Jožef, Korenjak in Juršek Blaž, 
Belski vrh, kmeta; Pungračič Franc, ko. 
vaČ, Turški vrh; Braluša. Anton, kmet, 
Gorlcak; Pungračič Ivan, kmet. delavec, 
Jurski vrh; Babic Julij, kmet, tehnik, 
Zavrč; Veselic Alojz, Turški vrh, Pungra- 
čič Štefan, Beieki vrh in Hrženjak Jožef, 
Turlki vrh, kmetje. Vaupotič Franc jo 
Predsednik odbora. 

Zadružni delež znaša odelcj 1000 din. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 30. aprila 1052. 
Zadr III  47 4S62 

374. ,     * 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga, Jurjevski dol. 
Izbrišejo 60 čučko Anion, Kramb'ergcr 

Franc, Senekovič Ludvik, Lorber Jurij, 
Zorko Janez, Lovrenčič Karl, Straus Mir- 
*o in vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
na odbora, zadružniki: 

Levačič Mirko, Jurjeveki dol, predsed; 
«i*; Lorbek Franc, Maina, Vaupotič Franc, 
{&.linie. Kurnik Stanislav, Gasteraj, 
ivumarig Marija,' Zunko Jožef, in Gragcr 
Slavko, Jurjevski dol. 

Zadr V 75 4571 
Besedilo:   Kmetijska  zadruga  z   o.  j., 

**: •""] T Slov. goricah.' 
t>AvPr'1|eio *e Turk Franc, Cučko Anton, 
!•?' 1••Konrad,-Dvorlak Jožef, "Ioplak.Ma-- 

ja, LekežiS Janez, Fras Janez in vpišejo 
ovi "voljeni člani upravnega -odbora: 

Špindler Ivan, Jurjevski dol, Bauman 
Franc Zg. Gasteraj, kmeta; Rotman Mir- 
ko, kmet. sin, Sp. Gastera:j, Levačič 
Slavko in Graher Stanislav, zadružnika, 
Jurjevski doi, Zelenko Vinko, kmet, Par- 
trnje, Horvat Ivan, miz. mojster, Partinje, 
Turk Marija, gospodinja, Jurjevski dol, 
Konrad Anton, kmet, ein, Maina, êpindlor 
Ivan je predsednik, Bauman Franc pod- 

predsednik, Fras Slavko pa tajnik odbora. 
Zadružni delež znaša odslej: za usiuž^ 

bence in delavce 500 din, za vse druge pa 
1150 din. 

Vpiše se obrat: Zadružna trgovina z 
mešanim blagom in odkup kmetijskih pri- 
deikov v Jurjevskem dolu št. 2. 

Zadr IV 58- 45S0 
Okrožno'sodišče v Mariboru 

dne 5. maja 1052: 
•¥• 

375. 
Besedilo: Pomursko ribarska zadruga z 

o. j„ • Ljutomer. 
Vpiše se novo izvoljeni član upravnega 

odbora: / 
Rajh CiriL dentist, Ljutomer, blagajnik. 
1. člen zadružnih pravil se glasi odslej: 

Da se meia med Ribarsko zadrugo Lju- 
tomer in Ribarsko zadrugo Maribor zače- 
nja od Sladkega vrha pri Mureku, ne pa 
od Šentilja, kar je sporazumno z Ribpr- 
sko zadrugo Maribor. 

7. člen se glasi odslej: Najmanj 2/4 
vsakoletnega poslovnega pribitka se pri- 
piše skladu za obnovo ribarstva, 1/4 skia- 
du. vodstva. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. maja 1952. 

Zadr VI 62 4S61 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vgl, ki o pogrešanih kaj ved», se poti- 
va ju, naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. t*o preteku 
rokov  bodo sodišča udločila  o  predlogih 

I R 21/52     '      . 4500 
Kranclbbder Anton. roj. 27. V. 1891, 

kmet, Rožengrunt 6, jo januarja 1046 ne- 
znano kam Izginil. Predlagatelj je Kran, 
clbinder Anton, kmet v Lokavcu 35, skrb-, 
nik pa Rajsp Ludvik, Lokavec. 
I R 4/52 4499 

Pamer Ivan, roj. 10. XII. 1919,- sin polje 
deica, Nasova 48, se kot nemški vojak od 
marca 1944 pogreša. Predlagatelj Jo Pamer 
Adela, delavka, Nasova 48, skrbnik Somcr 
Ivan, predsednik KLO Nasova. 

Priglasitveni rok za oba pogrešanca je: 
dva   meseca  od  te   objave. 
,   -Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 

dne 28. aprila 1952. 
•      ... 

I R 141/51 10S87 
Modic Karel, roj. 30. X. 1924, sin Tomaža 

in Ivane rojene Hren, Velike Bloke 22, je 
bil 28. VII. 1042 odpeljan v internacijo na 
Rab in se od tedaj pogreša. Predlagale- 
ljica je Kovačič Jožefa,'Rožance 8, oziroma 
mati Modic Marija, Velike Bloke 22, skrb- 
nik Zalar Franc, pomožni admin. manipu- 
lant pri tem sodišču. Priglasitveni rok: 
tri mesece'od te objave. 

Okrajno' sodišče v Postojni, 
dne 21. septembra 1951.      '      . 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

5405 G 304/5—4 
Tožba za razvezo zakona, 
Cedilnik Ivan, strokovni učitelj, Ljub- 

ljana, Obirska 23, proti Cedilnik Maši roj. 
Srčen, neznanega bivališča. Razprava bo 
14. julija 1952 ob 8. uri pri iem sodišču, 
v sobi štr 112/11. Skrbnik je Golob Julij, 
krojaški  mojster,  Kamnik, Suina 5. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
 dne 26. maja 19•2.  

Razne objave 
5784 

SPOROČILO 
Republiško komisije za proporce družbe- 
nega plana pri Gospodarskem svetu vlad* 

LRS. 
Gostinska podjetja plačajo 12% pro- 

metni davek od prometa gostinskih «to' 
ritev po tarifni št. 7 začasDe tarife pro- 
metnega davka (Ur. list FLRJ, št. 9/52)' 
od 1. marca in ne od 1. januarja 1952 ka- ' 
kor je to predpisano v 7. členu uredbe o 
začasni tarifi prometnega davka. 

Iz Republiške komisijo za proporce. 
družbenega plana pri Gospodarskem sve* 

tu vlade LRS 
'•¥• . 

D. št. 1871S/P'52 • 5268 
Z dnem 31. maja 1951 je bila ukinjena 

ptóta Studenice pri Poljčanah.' Naselja 
oziroma zaselki Hraslje, Krasna, Križeča 
vas, Miamona, Modraže, Novake, Prihova, 
Spodnje Brezje, Spodnje Kleče, Zgornji 
Hrastovec in Zgornje Kleče bodo vključe- 
ni v okoliš pošte Poljčane, Globoko, Spod- 
nji Hrastovec in Sega pa v okoliš pošte 
Makoie. • .     . 
Direkcija poŠte, telegrafa in telefona 

'   ! Ljubljana 

Pozivi upniknm in dolžnikom 
naj » danem roku priglasijo terja tr* 
oziroma poravnajo- svoje obveznosti do 
podjetij v likvidaciji, sicer se bodo dolgovi 

sodno izterjali 
St. 107/VI52 5470 

Z odločbo ljudskega odbora mestne ot> 
čine Kranj št. 1506/52 z dne 26.- .maja 
1952, preide podjetje, menza »Delavski 
dom< Kranj s 1. julijem 1952 v -likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: do 30. julija 1952. 

Likvidacijska komisija ; 
Št. 46. '"• 210S 

Z odločbo MLO v Kranju it. 386/52 z 
dne 9- H- 1952 je-prešlo Mestno podjetje 
»Čistoča«: v Kranju 9. II. 1952 v likvidacijo 
Priglasitveni rok: 30 dni'po tej objavi. 

„ Likvidacijska komisija 
/ • 5*311 

Mostno čevljarsko podjetje v, Murski So- 
boti je z odločbo Mestne občine Murska 
Sobota, št. 54/1—1952. dne 14. V. 1952 pre . 
šlo 15. IV. 1952v likvidacijo. Priglasitve", 
ni rok: 30 dni od dneva objave. 

' • , ,4    Likvidacijska komisija 
t 5135 

Mestna slaščičarna y Murski Soboti je z ' 
odločbo mestne občne Murska Sobota, M; 
170/52 z dne 30. V. 1952, prešla g' L Vi; 
1952.v likvidacijo. Priglasitveni rok:30dnl 

od dneva objave.   # ,- 
Likvidacijska komisija , 

...        • .    •  .       •540 
Kmetijska živinorejska zadruga »Parti- 

zanskega očka.štelana«, Planina nad Jese- 
nicami je po sklepu Gospodarskega evela 
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vlade LRS in zbora zadružnikov prešla e 
I. V. 1952 v likvidacijo. Priglasitveni rok; 
do 30. VI. 1952. 

Likvidacijska komisija 

4757 
Zadružna gostilna »Kopišar«, Planina, 

Sv. Križ nad Jesenicami, je po sklepu Go- 
spodarskega sveta vlade LRS ia zbora 
zadružnikov prešla e 1. V. 1952 v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: do 30. VI.1952. 

Likvidacijski odbor 
5495 

Kmetijska delovna zadruga >Ljubnik-c, 
Stara Loka, je prešla z dnem 1. VI. 1952 
v likvidacijo«. Priglasitveni rok: do 30. VI. 
1952. 

Likvidacijska komisija 
5699 

, Na • podlagi   odločbe    vlade   LRS,   št. 
II. 402/1—52 z dne 26. IV. 1952 preide 
Mlinsko podjetje Grosuplje, v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

•;•'''. 5266 
Z odločbo poverjeništva za lokalno go- 

«podaretvò OLO Idrija, št. IV/383-5'50 z 
dn« 11. II. 1950 je prešla Obnovïtvena-za- 
druga z o. j. v Cerknem v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 15 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

3901 
Z odločbo št. 117/49 z dne-1. IV. 1952 

OLO Ljubljana, okolica je prešlo okrajno 
podjetje >Kamen<, Podpeč, p. Preserie v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni po 
tej objavi. 

Likvidatorja 

*.   .        ' • 5491 
' Zaradi reorganizacije s je prešlo Okrajno 
podjetje za promet z odpadki Radovljica 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 20. VI. 
1952. 

Likvidacijska komisija 

, .    - • 5492 
Kmetijska zadruga v. črnečah, se je pri- 

ključila Kmetijski zadrugi Dravograd in 
je prenehala obstojati. Priglasitveni rok: 
3 mesece od te objave. 

Kmetijska zadruga z o. j. 
  Dravograd 

5911 
Z odločbo št 14•52/1 Sveta za grad- 

bene in komunalne zadeve LRS, Ljubljana 
z dne 24. V. 1952 ,?reide DUR Sveta za 
gradbene, in komunalne zadeve, Ljubljana, 
s L- julijem. 1952 v likvidacijo. Prigia- 
eitveni rok: do 10. VII. 1952. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicn'eio 

Auersperg Mila, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 52970/51, ser. št. 
F0075280, izdano' v Ljubljani. 

5809 
Benedičič, Ivan, Skoija Loka. osebno 

izkaznico, reg. št. 39555, ser. št. 0218765, 
izdano pri OLO Kranj okolica. 5516 

Blažek Karla, Koče 20, osebno izkaznico, 
reg. št. 11270, ser. št. F-0621580, izdano 
v Postojni. 5803 

Bogovič Ivan, Maribor, Pobrežje, Stra- 
žunska 6, osebno izkaznico, reg. št 15102, 
•er-'št 0007101. izdano v Mariboru 1.1951. 
" 5574 

Bosner Antonija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, registrska žt. 40915/51, ser. št. 
F-0063225, izdano v Ljubljani. 5611 

Brnlc Ana, Luterâko selo, p. Otočec de- 
lovno knjižico št. 1782456. 5658 

Bučar Feliks, Klopce pri Slov. Bistrici, 
osebno izkaznico, reg. št. 4342, ear. št. 
0769862, izdano v Poljčanah pri Mariboru 

5726 
Bukovec Slavka, Ljubljana, Cesta v Me' 

stai log 79, osebno izkaznico št. 011375, 
izdano v Ljubljani. 5745 

Caluta, Jože!, Ložina, p. Podlehnik pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. št. 45861, ser. 
št 0290098, izdano 23. III. 1951        £639 

Cimpcnnan Franc, Ljubljana, Šmartin- 
eka 18, osebno izkaznico št. 13029, izdano 
v Ljubljani. 5807 

Cvetan Avguštin, Gor. Kamence 10, p 
'Novo meeto, osebno izkaznico, ser. št. 
0326536 .5841 

Bertoncelj Matevž, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico št. 22213/50. 5748 

Čtbular Ana, roj 21. VIL 1904. Vel. 
Gaber. 4, osebno izkaznico, reg. št. 973. 
ser. št. 0505283, izdano 5. VII. 1950 v 
Trebnjem. 4909 

Čcliun Angela, roj. 1895, Ljubljana, Pri- 
voz 18, osebno izkaznico, reg. št. 51239/51, 
ser. št. F-Q073549. 5613 

Česnik Franc, Dreskovče pri Pivki 24, 
Postojna, osebno izkaznico, ser. št. 
F-0619S94, reg. žt. 9584 in vojaško knji- 
žico. 5315 

Dom Ljudske milice, Ljubljana, evid- 
tablico poitovornega avtomobila znamke 
>Steyfcr<, et. S—453. 5839 

DrnovSïek Zvonka; roj: 28. II. 1934, Breg 
20, KLO Višnjevik, osebno izkaznico, ser. 
št. 0293093, reg. št. 2631. 3352 

Električna cestna železnica, Ljubljana, 
prometno knjižico za 3 tonski iovornl avto, 
aMercedesc, eviđ. št. SL 1382, interna 
št. 1151. 5616 

Fabiani Marija, Ljubljana, osobno Iz- 
kaznico, reg. št. 30265/51, 6er. št. 
F-0Q5257S, izdano v Ljubljani.       ,   5695 

Fačur Andrej, Ljubljana, Vidovdanska 
9, rojen 14. VIII. 1953, osebno izkaznico, 
reg. št. 42413. ser. št. F-0150523, izdano 
v Logatcu. , 5656 

Fekonja Stelka, Maribor, Tezno, Dobra- 
va 191, osebno izkaznico, reg. št. 19556, 
ser. št. 0016202, izdano v Mariboru 27. 
XII. 1950. 5736 

Ficko Andrej, Maribor, Košaki 120, 
osebno Izkaznico, reg. št. 8367, ser,. št. 
0030432, izdano v Mariboru 1. 1950.    . 

5731 
Filač Rado, Gornji grad 4, osebno Iz- 

kaznico, ree. št. 14792, ser št. F-04381Q3, 
izdano v Šoštanju in šofersko izkaznico 
št. 279, izdano v Celju. 5316 

Fink Slava, Maribor. Studenci, Lenin- 
grajska 10, delovno knjižico, izdano v 
Mariboru. 5511 

Flis Ivan, Maribor, Železniška 17, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 33875, ser. št. 
0030906, izdano v Mariboru 1. •1.    5•80 

Fagger Marija, Domžale, Ljubljanska 13, 
osebno izkaznico št. 0468639, izdano v 
Kamniku. 5801 

Glaier Ignac, Sv. Duh h.a. Ostrem vrhu, 
Gradišče 32, delovno knjižico, izdano leta 
1950'.* . 5733 

. Gmajner Franci, Ljubljana, Most«, oseb- 
no izkaznico, izdano v Celju. 5653 

GoeizI Anastazija, Maribor, Studenci,, 
Sokolska 37, osebno izkaznico, re«, št. 
48749, ser. št. 0045841, izdano v Mariboru 
1. 1951. 5727 

Golob Gabriela, Ljubljana, Celovška ce- 
6ta, osebno izkaznico, reg. žt. 44862/31, 
ser. št. F'0067172, izdano v Ljubljani.    ' 

5833 
Goreuc Maja, Ljubljana, osebno izkaz- 

nico, reg. št. 77750/51, ser. št. F'0100060^ 
izdano v Ljubljani. 5830 

Gorjup Juže, roj. 19. IV 1007, Srednji 
Lokovec 81, Gorica, osebno izkaznico, reg.? 

št. 9116, ser. št. 315152, izdano v Gorici, 
vojaško knjižico, izdano od 7,B ter potrdila 
o treh odlikovanjih' za zasluge iz NOV. 

3207 
Gozdna uprava Skoïja Loka, prometno 

knjižico.motornega koiC6a DKW 200cm5 

S-01C53 in dve prijavi za registracijo mo- 
tornega vozila iz leta 1948 in 1949, za fo 
motorno kolo, dovolilnico za registracijo, 
motornega kolesa DKVV 200 em3, št mo*. 
torja 1051879, izda.io 21. V. 1047 od jli- 
rekcije za aUopromet, Ljubljana, vse vpi- 
sano na lastnika Gozdno gospodarstvo,. 
Kranj. 5721 

Gradevžok Anton, Ljubljana, Velika Čol- 
narska  ulica, osebno izkaznioj, reg. lt. '• 
06600/51,   ser!  št.   F.0118910   'zdano   v 
Ljubljani. 5•5 

Grahek Amalija, Črnomelj, spričevalo 
VI. gimnazije za šolsko loto 1948/49, iz- ; 
dano v Ljubljani. 5690 

Gros Jože, Trstenik, p. Goliàk, roj. 1892, . 
osobno izkaznico ser  št. F-019J211, reg. 
šL 5901. 5510 

Gučcfc Anica, poročena Božič, knjigo- 
vodja KZ Marol, p. Jurklošter, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0637963, reg. ft, 652 in. 
sindikalno izkaznico.   - , 5408- 

Hamer  Ivanka,  Maribor,   Gorkega   2, 
osebno izkaznico, reg. št. 34634, eer. št. , 
0036468,  izdano v Mariboru 31. I. .1951. 

5728 
Hoj« Marija, Maribor, Podbrežje, Mur- 

ščeva 42, osebno izkaznico, reg. žt. 16224, 
ser. št. 0007133, izdano.v Mariboru. 15., 
XII. 1951. 5563 

HumeV Slavko, Nova Gorica, stan. blok 
12,   invalidsko  knjižico 75%' za  .popust- 
vožnje št. .89611.. redna št. 51/H, izdano     \ 
v Ljubljani. , ft530 

Iranck Franc. Tišina 18, okraj Murska 
Sobota, obmejno osebno Izkaznico št. 
100014, izdano v  Murski  Soboti.      5804      s 

J»nc Alojz,  Jelšovec 3," Ve]. Trn  pri . 
Krškem, roj. 18.  VIII. 1905, osebno iž" . 
kaznico, št. 0380842, reg. št. 36532, izdano 
v Krškem. 5644 

Jančar S'mon,a Rudolf, Ljubljana, oseb" 
no izkaznico, reg.  št.  11699/50,  eer.  št 
F00340O9, izdano v Ljubljani, 5779 

Javornik Štefanija, Gorenja vas, Ribnj-  • 
ca, oscbho izkaznico, reg. št. 5961,: sef.. 
št. 055227, izdano v Rjbnict.   •" 5740; 

J«glič Ostoj, avtomehanik! Kamnik, Sut' 
na 6,'delovno knjižico št, 1400217, izdano 
7. X. 1917, v Kamniku. "   -5149' 

Jesenko Bronisïava, Ljubljana, Stari •.. 
11, oeebno'izkaznico št. 76707 insane}«», 
izkaznico  sindikata' -tekstilne   industri)1;, 

I izdano v Ljubljani. .    ^'u 
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Juvančič Ana, Podreca, p. Smlednik. 
osetAo izkaznico, ser. it. 0200335, reg. št. 
11225, in knjižico za koio St. öl738, izdano 
• OLO Kranj okolica. 5693 

Kampereliì Dušica, LJubljana, osebno 
«Paznico ät. 244882, izdano v Beogradu. 

5521 
Kaufman Anton iz Solčave, barake št. 5, 

osebno izkaznico, reg. St. 163, ser. št. 
0157021, izdano v Šoštanju. 5471 

Keber Janez, Gorenja vas 2, osebno iz- 
kaznico, reg. ät. 56/554, sej. St. 0214348, 
Izdano v Ratečah. 5647 

Keček Ludvik, Maribor, Gosposvetska 
19» delovno knjižico, izdano v Mariboru 1. 
1946. 5580 

Kegloviê Alojz, Kamnik, Mekinje 11, 
*daj direktor na Grmu, Novo mesto, 
orožni list za lovsko puško trocevko kal. 
16x16x9,3, za Bock Fuško, kal. 12x8 to 
piatolo,  kal. 7.65,  izdan v  Kamniku. 

5472 
Kelenc Pavla, Cvetkovcl 44, p. Podgorci' 

osebno izkaznico it. 23692, izaano v Cvt. 
lovcih 5407 

Kobal Andrej, Podkraj 50, ,*>. Coi, oseb- 
no izkaznico, ser. št. G-0326229, reg. št. 
19266. 5438 

KlavîK Peter, Kamnik, Suma 61, spri- 
čevalo o nižjem tečajnem izpitu, II. deške 
meščanske šole v Ljubljani za šolsko leto 
1928/29. 5609 

Krnetec Marija, Maribor, Vodnikov trg 
3b, osebno izkaznico, reg. št. 4513, ser 
ât. 0001024, izdano v Mariboru. 5582 

Knej Štefka, Poljčane pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 0770434, ser. št. 
077323,  izdano v  Poijčanah   1.  1951. 

5585 
Keïe Miroslav, Ljubljana, Ravnikarjeva 

2> osebno izkaznico,  reg. št. 2083/50 in 
člansko   sindikalno  izkaznico,  sindikata 
Trgovskih podjetij, izdano v Ljubljani. 

5776 
Kladnifc Albin, rojen 27. II. 1925, Vol- 

41' Potok 31, Radomlje, spričevalo o po. 
znočniškem izpitu za sedlarsko stroko, 
izdano 1. 1947'v Kamniku. 5694 

Kociper Matija, roj. 3. II. 1908, Odranci 
147. p. Beltinci osebno izkaznico za ob- 
mejni pae, reg. št. 16993, ser. St. 
G02417303, izdano 4. I. 1952 v Dol. Len- 
ivi. 5335 

Kogovšek Frančiška, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 37759/51, ser. št. 
F-0060069, izdano \ Ljubljani, in Članski 
izkaznici na ime Kogovšek Alojz in Fran. 
«iska. 5S06 

Kolar Jože, Ljubljana, VTP, evid. ta- 
blico tovornega avtomobila znamke »Dod- 
Re<. ät. S-1391. 5S0S 

Kolenc Janez, Mali vrh 15, p. Mirna peč, 
°«ebno izkaznico, ser. št. 0323120.      5S40 

, Kolč Ivan, Sv. Primož, p. Muta, osebno 
»zkaznico, reg. št. 17506, izdano v Slovenj 
uradcu. 5602 

Kompolšek Janez, Ljubljana, osebno iz. 
Kaznico, reg. St. 18748/50, ser. št. 
t 0041058, izdano v Ljub.Jani. 5612 

Konte Jože, KZDvor pri Žužemberku, 
aelovno knjižico št. 2353335. 5657 

Korošec Anton. SGP >Primor]ec, Grad- 
isce Jesenice, roj. 9. I. 1917, osebno iz 
uznico  ser.  Jt.  0003341,  reg.   ät.   1329. 

5509 

Kos Janez Ljubljana, Šmartinska 4, 
osebno izkaznico, reg. St. 27034/51, ser. 
št. F-0049341, izdano v Ljubljani.        5652 

Kosar Julljana, Zg. Radvanje pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. ät. 26674, 
ser. št. 0027373, izdano v Mariboru 18. 
I. 1951. 5729 

Košanč Rezi, Kranj, Cesta na Golnik, 
osebno izkaznico, reg. št. 155. ser. št. 
0176965 in izkaznico OF št. 272, reg. št. 
556713. 5566 

Krajne Ana, Maribor, Tezno, Ptujska 94, 
osebno izkaznico, reg. št. 19376, ser. št. 
0016722. izdano v Mariboru 22. XII. 1950. 

5578 
Krajne Franc, Slov. Konjice 21. reg. St. 

motornega kolesa 03354. 27S1 
Kranjc Jože, Razgor 41, p. Laporje ofi- 

cirsko izkaznico PÙ O001 M St. 9881, iz- 
dano od VP 2553 v Slav. Brodu I. 1950 na 
ime K. J., roj. 15. VIII. 1928, zastavnik. 

5437 
Krapeî Zolija, Ljubljana, sindikalno iz- 

kaznico, izdano od sindikata uslužbencev 
kovinske industrije »Litostroj1!:, Ljubljana. 

5051 
Krenker Vida, Maribor, Tomšičev dre- 

vored 37, osebno izkaznico, reg. št. 
25446, ser. St. 0021183, izdano v Mariboru 
6. I. 1951, sindikalno izkaznico za polo- 
vično železniško vožnjo, izdano v Mari- 
boru 1. 1952. 5738 

Krušnik Kada, Ljuöljana. Medvedova 
19a, osebno izkaznico, št. F-0115757, izda- 
no v Ljubljani. 5777 

Kumše Angelca, Ljubljana, Galusovo na- 
brežje, osebno izkaznico št. 57058/51. iz- 
dano v Ljubljani. 5743 

Kune Janez, Logatec, osebno izkaznico, 
reg. št. 44204, ser. št. F0152214, izdano 
v Gornjem Logatcu. 5646 

Kurent Xiko, Ljubljana, Poljanska 28, 
osebno izkaznico, reg. št. 14284/51, ser. 
št. F-0036594, izdano v Ljubljani.       5655 

Lavirič Aleksandra, Rogaška Slatina, 
osebno izkaznico št. 8830, železniško iz- 
kaznico za znižano vožnjo, št. 629634 in 
čiansko izkaznico OF, št. 314454, izdano 
v Rogaški Slatini. 5800 

Letonja Janez, Ptuj, Trg svobode 2, roj. 
29. VIII. 1917, osebno izkaznico, reg. št. 
862, ser. št. 0247874, izdano 21. XII. 1950 
v Ptuju, in vozniško knjižico II. razreda, 
št. 3723, izdano 16. V. 1950 v Mariboru. 

5560 
LUidif Marija, Ljubljana, osebno izkaz- 

nico, reg. št. 99507/51, ser. ät. F-0121817, 
izdano v Ljubljani. 5S37 

Lisac Stepan, Ljubljana, Celovška cesta, 
blok 5, osebno izkaznico izdano v Delni- 
cah, LR Hrvatska. 5613 

Lisec Justina, Maribor, Heroja Jevtiča 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 46672, ser. št. 
003994,  izdano   v  Mariboru  1.   1951. 

5590 
Lorbek Konrad, Maribor, Ribniško seio 

3, osebno izkaznico, reg. St. 35410, ser. 
št. 0044780, izdano v Mariboru 19. II. 
1951. 5579 

Lorenc Vilibald, Vurmat 49 pri Ožbaltu. 
osebno izkaznico, reg. št. 43905, ser. št, 
0195126, izdano v Mariboru 1. 1951. 

5576 
Lorenfi? Katarina, Maribor, Podbrežje. 

Črnogorska 40, osebno izkaznico, reg št. 
34927, ser. št. 0041864, izdano v Mariboru 
1. 1951. 5575 

Lovec Simon, S?. Potekava 67 pri Ma* 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 37941, 
ser. št. F-0590215, izdano od OLO Maribor 
okolica 1. 1951. 5581 

Lozinšek Angela, Maribor, Aškerčeva C. 
osebno izkaznico, reg. št. 42079, ser it. 
0O442S0,  izdano v Mariboru 1. 1951. 

5735 
Lukač Matija, roj. 23. II. 1914, Krog 99, 

osebno Izkaznico, reg. št. 5534, ser. št. 
0087244, izdano v M. Soboti. 4907 

Macur Amalija, Maribor, Koroška 26, 
osebno izkaznico, reg. št. 40937, ser. št. 
0038584, izdano v Mariboru 5. II. 1951. 

5725 
Mali Majda, Domžale, osebno izkaznico, 

reg. št. 24127, ser. št. 470038, izdano v 
Domžalah 5650 

Markus Alojzij, Korena 91 v Slov. gori- 
cah, osebno izkaznico, reg. št. 16218, ser. 
št. 0013230, izdano v Mariboru 1. 1950, 
potrdho o nesposobnosti za predvojaško 
vzgojo, izdano v Mariboru 1. 1947.      5595 

Maroh Mihael, delavec pri »Slovenija 
Vino«, Ptuj, roj. 30. VIII. 1923, Ptuj. Gra- 
dišče 69, osebno izkaznico, ser. št. 
0276944, reg. št. 15162. 5406 

Marsek Anton, Farna vas 99, p. Preva* 
lje, roj. 11. VI. 1900, osebno izkaznico, 
reg. št. 5732, ser. št. 0270442, izdano v 
Slovenjem Gradcu. 5474 

Marušek Rudolf, Draženci 17, Hajdina 
pri Ptuju, osebno izkaznico, reg. št. 
6128. ser. št. 0248441, izdano 3. II. 1951 
na Hajdini. 5766 

Matejfič Marta, Institut TBC, Rovinj, 
diplomo laborantske šole, izdano na Mi« 
krobioloSkem institutu v Ljubljani 1. 1946 
na ime Kobal Marta. roj. 23. V. 1929, 
Sv. Jurij ob Taboru, Celje. 5603 

Meh Štefan, Plešivec 82, p. Velenje, 
osebno izkaznico, reg. št, 3805, izdano 
v   5-oštanju. 5200 

Menart Franc, roj. 22. III. 1881, Godo- 
vic 26, osebno izkaznico, ser. št. 0532930, 
reg. st. 2920, izdano v Idriji. 5498 

MLO Črnomelj, osebno izkaznico ,št. 
25224 na ime Brajdič Leopold, izdano v 
Krškem. 3751 

Meško Jakob, Maribor, Tezno, Osterče» 
va 1, osebno izkaznico, reg. št. 47562, ser. 
št. 0045010. izdano 21. II. 1951, šofersko 
izkaznico št. 1526, za motorna kolesa, iz- 
dano v Mariboru. 5739 

Mežnar Alojz, Podhruška 4, O3ebno Iz- 
kaznico ser. št. F-046O55S, reg. št. 14648. 
izdano v Kamniku. 5515 

MiheHï Ivana, Ljubljana, osebno izkaz, 
nico, reg. št. 97629/51, ser. št. F-0119939, 
izdano v Ljubljani. 5527 

Miklavc Angela, Ljubljana, Zupančičeva 
5, osebno izkaznico, št. 17682/51, sindi- 
kalno izkaznico in izkaznico za popust na 
železnici št. 820406. 5780. 

Mlakar Franc, Ljubljana. Rajon V, Oseb- 
no izkaznico št. 804823. izdano v Ljub- 
ljani. 5781 

Modic Zdravko, Domžale, delovno knji- 
žico št.  1400077,  izdano v Kamniku. 

5741 
Xebec Franc, Ljubljana, prometno knji- 

žico osebnega avtomobila znamke »Fiat- 
Topolino«, št. S-1202. 5832 

Xovak Mktor, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico št. 0057508 in člansko sindikalno iz. 
kaznlco, izdano v Ljubljani. ..   5810 
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Oblak Doroteja, Ljubljana, indeks prav- 
ne fakultete, izdan od univerze v Ljublja. 
ni. 5614 

Olentavžek Alojz, miličnik, ipoetaja LM 
Rogaševci, uelužbensko izkaznico St. 
54509, izdano 22. V. 1951 od uprave Ljud- 
ske milice za Slovenijo,  Ljubljana. 

5601 
Ogorevc Franc, roj. 14. X. 1909, Mali 

vrh 34, Krško, osebno izkaznico, eer. št. 
0376606, reg. št. 11296, izdano v Krškem. 

5247 
Okrajni odbor Zveze vojaških invalidov, 

Črnomelj, itampiljko, Krajevnega odbora 
Zveze vojaških vojnih invalidov, Metlika. 

5473 
Okrajno   gradbeno    podjetje,    Šoštanj, 

evid. tablico S-03323 za motocikl >NSU«. 
5449 

Osvald Alojzija, Ljubljana, Moste, Can- 
karjeva ulica, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št. 23121/51, •••. št. 0570979, 
izdani od OLO Maribor okolica, objavljen 
v Uradnem listu LRS, št. 11/52, ker se 
je našla. 5615 

Pavičevjč Ivan, Vojna pošta 6568, Ma- 
ribor, objavo št. 900532, serije >K<-, iz- 
dano 12. II. 1952 in vojaško vozno karto. 

5589 
Perger Miro, Maribor, Tkalski prehod 

4, delovno knjižico št. 1491433, reg. št. 
izdano v Mariboru 7. VI. 1948. 5572 

Pire Jože, Ljubljana, Ciglarjeva 34, osph- 
no izkaznico št. 94998, izdano v Ljubljani. 

5834 
Plajhner Fani, roj. Florjan, Trbovlje, 

Loke 164, roj. 6. 3.1696, osebno izkaznico, 
•er. št. F-0717252, reg. št. 3942, izdano 
v Trbovljah. 5562 

Pleterski Drago, Trg. podjetje >Potroš- 
nja«. Krško, roj. 16. IV. 1924, osebno 
izkaznico, reg. št. 20186, eer. št. 0398496 
in vozniško knjižico št. 2780, izdani v 
Krškem, izkaznico za vozne olajšave št. 
365775, izdano od železnižke direkcijo v 
Ljubljani ter izkaznico za vozne olajšave 
št. 835214, izdano od direkcije drž. želez- 
nic v Ljubljani na ime Pletereki Julijana, 
roj. 18. IX. 1929, Stara vas 24, KLO VI- 
dem-Krško. 5567 

Plut Ciril, Veliki Podlog 42, evid. tab- 
lico št. 06386 za motorno kolo, znamke 
>Puch<. 5570 

Podbršček Josipina, Ljubljana, oeebno 
izkaznico, reg. št. 91651/51, ser. št. 
F-0113961, izdano v Ljubljani. 5836 

Podgoršek Marija, Ljubljana, Skrabčeva 
6, osebno izkaznico, reg. št. 16725/50, eer. 
2t, F003935, izdano v Ljubljani. 5805 

Poje Jakob, Kočevje, osebno izkaznico, 
reg. št. 6587, ser. št. 0052897, izdano v 
Kočevju. 5775 

Poje Kolina, Kočevje, osebno izkaznico, 
reg. št. 65S8, ser. št. 0552898, izdano v 
Kočevju. 5774 

Potočnik Albert, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 82735/52, ser. žt. 
F-0105045, izdano v Ljubljani. 5654 

Povirk Vida, Ljubljana, Polje, osebno 
izkaznico, reg. št. 71098/51, eer. št. 
F-0093408, izdano v Ljubljani. 5835 

Prosen Franc, Ljubljana, sindikalno iz- 
kaznico 6indikata Ministrstva za finance 
LRS v Ljubljani, št. 17182. 5744 

Rajtmajer Viljem, Pragersko 60, osebno 
izkaznico, reg. št. 595, eer. št. 0567905, 
izdano v Pragerskem 1 1951 in vojaško 
knjižico, izdano v Mariboru i.  1940. 

5592 
Rapoo Radoslaya, Maribor, Partizanska 

47/IV, maturitetao spričevalo, real, gimna- 
zije v Mariboru, izdano 1. 1945.        8624 

Repnik Ciril, Leskovec p. Slovenska Bi. 
ßtrica, osebno izkaznico, reg. št. 30577, 
ser. št. 0Ì65427, izdano na Črešnjevcu, 
Slovenska Bistrica in sindikalno knjižico 
izdano v Mariboru. 5737 

Ribič Stanko, Sv. Martin pri Vurberku 
81, osebno izkaznico, reg. št. 5458, ser. 
št. 0579278, izdano ori Sv. Martinu 1  1951. 

55S6 
Rovšek Avgust, Kresniški vrh 25, oseb- 

no izkaznico, ser. št. G0167280, reg. št. 
8976,  izdano pri OLO Ljubljana okolica. 

4649 
Rudolf Boris, Maribor, Sodna. 25 osebno 

izkaznico, reg. Št. 37299, ser. žt. 0"O3509, 
izdano v Mariboru 1. 1951. 5730 

Rupret Zdenka, Zalog, eindikalno knji- 
žico, izdano od eindikata usiužbencev ko- 
vinarske industrije ^Litostroj«, Ljubi lana. 

5645 
Rutar Marija, Kočevje 58, osebno izkaz- 

nico, reg. št. 3612. ser. št. 0549922 
5689 

Semolič Jože, Črnuče, roj. 8. XI. 1920, 
vojaško knjižico, izdano od vojaškega od- 
seka Nova Gorica 1. 5648 

Sedmak Ivana, Log 8, osebno izkaznico, 
ser. št. F-0148732, reg. št. 40722, izdano 
pri OLO Ljubljana okolica. 5802 

Sedonja Štefan, Ljubljana, obmejno 
osebno izkaznico št. 29250, izdano v Mur 
eki Soboti. 5778 

Sovčnikar Slavka, poverjeništvo za fi- 
nance, Šoštanj, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, ser. št. 0433900, reg. št. 10390, 
izdani v Šoštanju, ojavijen v Uradnem 
listu LRS, št. 13/1952, ker se |e našla. 

5497 
Skantar Janez, Ljubljana, Cesta v Mestni 

log 47, osebno izkaznico, reg. št. 16465/50, 
ser. št. F-0038775, izdano v Ljubljani. 

5811 
Slačck Ivana roj. Kump, Sovjak 46, Vi- 

dem ob Ščavnici, osebno izkaznico, ser. št. 
0072350, izdano 17. I. 1952 v Radgoni. 

5688 
Slovenija avto, Ljubljana, prometno knji- 

žico osebnega avtomobila znamke »Fiat 
1100t, št. S-6366. 5696 

Slovenija ceste, Ljubljana, Titova 38, 
prometno knjižico tovornega avtomobila 
znamke >Chevrolett S-890, št. motorja BV 
506023, št. šasije 488622. 5782 

Stropnik Avgust, Maribor, Pobrežje, 
osebno izkaznico, reg. št. 34226, izdano v 
Mariboru 1. 1951. 5577 

Svet za blagovni promet LRS, Ljubljana, 
evid.    tablico   osebnega   avtomobila,   št. 
S-216,  rog.  za  ieto   1952. 5698 

Snuderl Angela, Maribor Smetanova 34, 
oeebno izkaznico, reg. št. 5098, eer št. 
0010809, izdano v Mariboru 1. 1951. 

5732 
Sobernik Ivan, Maribor, Beograjska 27, 

osebno izkaznico, reg. št. 43518, spr. št. 
43703, izdano v Mariboru 23. II. 1951 

5587 

SušteraiS Jože, Medno 5, evidenčno ta« 
blico za motorno kolo št. S-00985.      5610 

5610 
Sušterič Nada, Gradiš, Strmšče pri Ptu- 

ju, osebno izkaznico, reg. št. 306616, eer. 
št. 027392• izdano 12. IV. 1951 v Ptuju. 

46G3 
Temcnt Leopold, Maribor, Studenci 83, 

osebno  izkaznico,   reg. št.  2435, eer. št. 
0Ö84945,  izdano   v  Mariboru   1.   1951   in 
prometno knjižico za kolo, št. G-8288 

5591 
Tovarna tr'kotažnega perila >Pletenlua« 

Ljubljana, reg. št. osebnega avtomobila 
S-3185. 5839 

Urbančif Rozalija, učiteljica v Vidmu 9 
pri Ptuju, osebno izkaznico, rog. št. 47355, 
ser. št. 0291592, izdano 30. III. 1932 v 
Ptuju 5765 

llršič Stani-dav, Ljubljana, Titova 87, 
potni list št. 030237, izdan 18. V. 1950 od 
Ministrstva za notranje zadeve LRS v 
Ljubljani. 8SS1 

Vezonik Danijel, Radlje ob Dravi, oseh- 
no izkaznico, reg. št. 44667, ser. št. 0040853. 
izdano v Mariboru I. 1951. 55S4 

Vcrtafntk Marija, Zavodu-e 11, p. Nazar- 
je, roj. 23 IX. 1900, osebno izkaznico št 
17931/51. 5224 

Vesel Franc, Iga vas 13, p. Stari trg pri 
Rakeku, u*eb izkaznico, ser. št. F 0625344 
reg. št. 15034, izdano v Postojni. 5723 

Vodopivec Stanko, zastopnik DOZ-a, 
Krško, osebno izkaznico, reg. št. 20722, 
ser. št. 039803, in vozniško izkaznico, izda- 
no v Celju. 5361 

Vndušek Franc Maribor, Teziio, tabo- 
rišče 3, delovno knjižico, izdano v Mari- 
boru. , 5784 

Volk Pavla, Ljubljana, osebno izkazni- 
co, reg. št. 74430/31, eer. 51. F-0096740, izda- 
no v Ljubljani. 5697 

Vrčon Ivanka, Ajdovščina, Plače 167,roj. 
27. VI. 1929, osebno izkaznico št. 47634, 
izdano v Gorici 5720 

Vuk Zofija, Miren 95 pri Gorici, obmej- 
no osebno izkaznico, ser. št. 0289867, reg. 
št. 19653, izdano v Novi Gorici. 5692 

Vukčcvič Janko, Maribor, Koroška 120, 
oeebno izkaznico, reg. št. 29795, ser. št. 
0367505, izdano v Slovenjem Gradcu 1. 
1951 in eindikalno knjižico, izdano v Mari- 
boru. 5594 

Zelenik Vojadin, Ljubljana, Cesta dveh 
cesarjev 401b, potni list št. 01534 z dne 7. 
III. 1950, izdan od Ministrstva za notranje 
zadeve LRS v Ljubljani. 5812 

Zelko Stanislava, roj. Senekovič, dne 27. 
X. 1928, Črenšovci 51, osebno izkaznico 
ser. št. G-4243668, reg. št. 19358. 5242 

Zore Jože, Zagortca 21, p. Vel. Gaber, 
osebno izkaznico, eer. št. 0504590.       5059 

Zorč Franc, Maribor, Gospejna 7, inva- 
lidsko izkaznico za znižano vožnjo št. 91930 
(75%) izdano 20.  H. 1951. 5573 

Zorman Mirni, Radomlje 61, delovno 
knjižico, izdano v Kamniku. 5691 

Znidar Sonja, Ljubljana, oeebno izkazni- 
co, reg. št. 18763/50, ser. št. F-0041073, IZ; 
dano v Ljubljani. 5747 

Živko Stanko, Št. Rupert ob Dravi, oseb 
no izkaznico, reg. št. 24469, ser. št. 136513, 
izdano v Mariboru 1.1951, delovno knjiži- 
co št. 1096/32, izdano v Mariboru. 

5593 

Iidaja >Uradni liât LRS«. Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik, tieka tiskarna >Toneta Tomšiča< y Ljubljani. 



St. 17 - 21. VI.4952 URADNI LIST Stran 191 

Mikìavc Anton, Žagar, Zidam Martin, 
Omarino ob Dreti, Remic Franc, kmet, 
vai 'v Smartnem ob Dreti. Glojek Ivan 
je predsednik odbora. 

Zadr VIII 91/5 5328 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Šmartno 

ob Dreti. 
Na občnem zboru 2. III. 1952 so ee spre 

menila zadružna pravila v 1-, 2. In 32., 
členu. 

Besedno odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Šmartno  ob Dreti. 

Ciani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
s desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oz. družinskega de- 
leža. Delež znaša za člane kmete 1000 čin, 
za druge 250 dia. 

Izbrišejo se Sestir Jože, Tevž Jože, Za- 
gožen Franc, Deleja Franc, Brie Jože in 
Glojek Ivan in vpišejo novi èlani uprav- 
nega odbora: 

Tevž Franc, kmečki ein, Zg. Kraäe, 
predsednik; Slapnik Franc, Šmartno ob 
Dreti, tajnik, Glojek Jože, Sp. Kraše in 
Zaje Anton, Vrhe, kmetje, Levar Martin, 
delavec, Šmartno ob Dreti, Matek Jože, 
Voiog. Remic Franc, Volog in âporin 
Jože, ât. Jošt, kmetje. 

Zadr VII 88/7 5330 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 31. maja 1952. 
• 

854. 
Besedilo.' Kmetijska zadruga z o. j<> 

Ravnik. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 

16. •1. 1952 se azbritšejo Člani IfiU 
Janez, Intihar Karel, Anzeljc Franc, Kra. 
šovec Alojz, Zakrajšek Anton in Zakraj- 
*ßk Jože, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 
v Mohar Andrej, delavec, Zavrh 4, Zupan, 
čič Stane, uslužbenec, Storovo 3,  Zgono 
Rafael, kmet, delavec, Strmtca 4, Požar 
Mara, kmet. delavka, Ravnik 1. 

Delež znaša odslej 500 din. 
Zt  114/48-21 5172 

Okrožno sodišče v Gorki 
dno 10. maja 1952. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Podragi. 
Na podlagi sklepa redne letne skupščine 

z dne 23. II. 1952 se izbrišejo Furlan 
Ivan, Fabele" Jože, Lozej Alojz in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Lozej Pavel, Podraga 13, Vidrin Milan, 
Podraga 56, Pestelj Lojze,  Pođraga -41, 
kmetje. 

Predsednik zadruge je Semenič Ivan. 
Okrožno sodišče • Gorici 

dne 15. maja 1952. 
Zt  1/50-7. .   C169 

856. *' 
Besedilo: Kmetijska zadruga • Dreînîci. 
Po sklepu občnega zbora z dne ">0. III. 

1952 se izbrišejo Kutin Jožef, Koren Fer- 
nand, Cufer Roža, Kokošin Stanko, Ivan- 
«c-Alojz, Gregorčič Janez in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Gorqnjsek Jožef, kmet, Koseč 6; Skočir 
Mirko, delavec, Jezerca 6; Kanalec Jož«, 
Kavne 46 in Kurinčič Alojz, Drežnica 12 
Vrneta. 

Zt 255748-27      ' 5177 
Besedilo: KrojaŠko-šiviljska zadruga i 

•>• J., Ajdovščina. 
Na skupščini 28. I. 1952 ie bila sklenje- 

na likvidacija zadruge. 
Besedilo odslej: KrojaŠko-šiviljska za- 

drag»« o. j. T Ajdovščini, v likvidaciji. 

Likvidatorji eo: Črnigoj Vladislav, kro- 
jač, Cesta 304, Križ Vipavski; Kaštrin 
Avgust, krojač, Ajdovščina, Slomškova 15, 
Spacapan Štefanija, šivilja, Ajdovščina, 
Gregorčičeva 16 ki podpisujejo skupaj. 

Zt 26/47-15 51C7 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Cerkno 
Na podlagi sklepa občnega zbora z ;dne 

23. III. 1952 se izbrišejo Magajne Anton, 
Uršič Anton, Peternelj Franc in Bevk Pe- 
ter, Cerkno 87, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Kosmač Vladimir, kmetijski delavec, 
Cerkno 2; Kranjc Vencel, trgovski pošlo. 
vodja, Tolmin; Podobnik Jože, Žagar, Cer- 
kno 157 in Rutar Stanka, kmetijđka de- 
lavka, Cerkno 78. 

Rez 1/45-14 '   5174 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 19. maja 1952. 
• 

357. \ 
Besedilo: Kmetijska zadruga Rut-Grant 

z o. j. 
Na podlagi sklepa skupščine se izbri- 

šeta Kemperie Danica in Leban Valentin, 
vpišejo pa nova izvoljena člana upravnega 
odbora: / 

Bizalj Franc, Rut 34, predsednik, in 
Brovč Simon, Grant 2, kmeta. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 20. maja 1952. 

Zt 189/46.29 5171 
* 

358. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna za. 

druga čevljarjev in sedlarjev z omejenim 
jamstvom  v Ljubljani. 

Izbrišejo se Starič Franc, Vogrino Franc,' 
Baretič Vladimir, Brinskele Ivan, Jerov 
šek Jože, Perdan Jernej in vpišejo novi 
člani upravnega odora: 

Belina  Miloš,  Hranilnika  2, Tratnik 
Josip, Vižmarje 114, Zavri Janko, Ciglari 
jeva'  26,   Samec* Anton.   DruStvena   11, 
čevlja   mojistri,. Požar   Viktor,   obrtnik, 
Ižanska 59/1 in Omejeo Slavo, čcvlj. moj- 
ster, Št. Vid 87, vsi v'' Ljubljani. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 16. aprila 1952. 

Zadr I 115/38 3955 
• 

359. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Javorjali. 
Izbrišejo se Likar Lovro, Peternelj Jo- 

žef, Vodnik Viniko in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 
. Taivčar Janko, kmečki sin, Gorenja Re- 
tina 12, Kos Jurij, Murava 5 in Peternelj 
Anton, Javorje 9, kmeta.   . 

Okrožno sodišče y Ljubljani 
dne 24. maj© 1952. 

Zadr VI 164/6 53SO 

360. . 
Besedilo» Kmetijska delovna- »druga 

>D»n vstaje«, Komenda. 
Izbrišejo se Kern Maks, Štrcin Marinka, 

Zorman Janez, Remic Jože in vpišejo novi 
Sani upravnega odbora: 
,-Strcin Janez, Komenda 35, Košir Franc, 

Križ 25, kmeta, Koželj Vinko, Komenda 
14 in Jenko Peter, Potok 5, kmet. delavci. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 26. maja 1952. 

Zadr VI 227/4 5379 
• 

361. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Bitnje. 
Na zboru 13. III. 1932 so se spremenila 

zadružna pravila v 32. čienu. Delež znaša 
1000 din. . 

Izbrišejo se Golob Pavel, Porenta Franc, 
Križaj Janez in vpišejo novi člani uprav, 
nega odbora: 

Sorčan, Franc, Srednje Bitnje 23, Zavrl 
Franc, Srednje Bitnje G, kmečka delavca, 
in Kalan Stane, kmet, Srednje Bitnje 11. 

Zadr VI 152/6 5381 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nimi  (jamstvom,, Ponikve. 
Na zboru 23. II. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v 32. členu. Delež znaša 
600 din. 

Izbrišejo se Skulj Karolina, Mustavar 
Stefan Bambič Franc, Francelj Jože in 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Mustavar Vinko, zidar, Ponikve 67, 
Francelj Adolf, Žagar, Ponikve 62, £pa- 
rovec Jože, logar, Ponikve 76, Zakrajšeik 
Jože, kmet, Ponikve 7. 

Zadr V 205/4 5377. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Višnja go* 

ra. -    v 
Na zboru 2. II. 1952 eo se »premenila 

zadružna pravila v 1-, 2. in 32. členi. 
. Besedilo odslej:  Kmetijska  zadruga • 
omejenim jamstvom, Višnja gora. 

Delež znaša 500 din. Člani odgovarjajo 
za obveznosti zadruge s tridesetkratnlm 
zneskom vpisanega enkratnega temeljnega 
oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo ige Znidaršič Polde, Grčmaa 
Janez Zupančič Franc in vpijejo novi 
Sani upravnega odbora: 

Omahen Anton, Dobrava 3 in Potoütar 
Martin, Sp. Brezovo 1, kmeta; Dollriar 
Alojz, elektromonter. Peščenjak 9; Nor- 
mali Janez, kmet, Križka va* 14. 

Zadr VI 92/6 5382 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 31. maja 1952. 

362. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim Jamstvom  v  Horjulu'.     . 
v Na zboru 4. V. 1952 so ee spremenila 
zadružna pravila v 32. členu. Delež znaša 
500 din, delež družinskega člana zadruž. 
nika pa 100 din 

Izbrišejo ee Končan Janez, Rožnik An- 
ton, Logar Franc in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Logar Jakob, nameščenec, Horjul 15, 
Rus Janez, V*zdenec 23, Raztresen Pavel, 
Zažar 28, kmeta. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
• dne 2. junija 1932. 

Zadr II 100/86 5385 
•¥• 

363. f 
Besedilo: Kmetijska delovna zadrug» 

»Kekac v Brnikili. 
Izbrišeta se Burgar Frane In Znidar Ja« 

nez ter vpišeta nova člana upravnega 
odbora: ' 

Gaber Minka in Kepic Marija, Zg: Brni- 
ki 10,  kmetski delavki. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. junija 1952. 

Zadr VIII 32/3 5462 

3C4. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Borovniei. 
Na izrednem občnem zboru 16. VI, 1932 

je zadruga ' prenehala poslovati in pre- 
šla v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Kržič Franc, upok., Bo- 
rovnica 158, Štrumelj Anton, železničar, 
Borovnica 90, Andrei{z. Ferdinand, usluž- 
benec. Pekel 34, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Zadr VI 147/3 5486 
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Bessedilu: Kmetijska zadruga • Jaršah. J 
Na zboru 30. HI. 1952 so se spreme- 

olla zadružna pravila v 1, 2, 18 in 32. 
členu. 

Besedilo odsiej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Jaršah. 

Delež znaša lOOOdin  Ciani odgovarjajo 
za   obveznosti   zadruge   z   desetkratnim ' 
zneskom  vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oz. družinskega deleža   Upravni odbor 
sestavlja 5 članov. 

Izbrišejo se Jeretina Peter. Urbas Pe- 
ter, Jeglič Franc, Zupan Janez, Marmšek 
Franc, Juha nt Jože, Ruèigaj Jože in vpi" 
Sejo novi Kani upravnega odbora: 

Hojak Rafael, obratovodja, Rodica 7, 
Jare Ivan, delavec, Rodica, Gerbec Pepca, 
gospodinja.  Rodica  15. 

Zadr VI 178/3 5467 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim  jamstvom,   Zadobrova-Sneberje. 
Na zboru 28. IV. 1952 so se spreme- 

nila zadružna pravila v 32. Členu. De- 
lež znaša 1000 din, delež družinskega čla- 
na zadružnika ©a 250 din. 

Izbrišejo ee Šuštar Jernej, Tavčar Ivan, 
Hauptman'Stane, Hlebi Franc, Dovč Ivan, 
Kaetelic Franc, 21e Ivan, Jančar Franc 
in vpišejo novi člani upravnega odborar 

Snoj Peter, nameščenec, Sneberje 19; 
Bizjak Stane, delavec, Zg. Zadobrova 33; 
.Zabukovec Leopold, gosp, poslovodja, Sp. 
Zadobrova 23; Hribar Karel, ključavničar, 

t Sneberje 71; Kamšek Filip, delavec, Zg. 
Zadobrova 17; Kumše Franc, delavec, 
Sneberje 38; Kokali Iva, knjigovodja, Zg. 
Zadobrova. 

Zadr VI 53/2 5484 
Okrožno sodiSČe v Ljubljani 

dne 4. junija 1952, 

865. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Gorenja 

ras. 
Na zboru 19. III. 19Ó2 eo ee spremenila 

»družna pravila  v  1.,  2. in 32. členu. 
Beeedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Gorenja vas. 
Delež znaša 500 dm. Člani odgovarjajo 

za obveznosti zadruge z desetkratnim 
meskom vpisanega enkratnega temeljnega 
Oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo ee Bogataj  Andrej,  Fortupa 
Andrej,  Oblak Jože, Stanonik  Franc  in 

. vpišejo novi člani upravnega odbora^ 
Pustavrh Mal», posestnik, Doi. Dobra- 

va; Sedej Ludvik, posestnik, Zirovski vrh; 
Cadež Mirko, poa. oin, Trata in Cadež 
Pavel, posestnik, Gor. Dobrava. 

Zadr VI 129/5 5485 

Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom ? Kompoljali. 

Na zboru 17. II. 1952 eo se spremenila 
zadružna pravila v 32. členu. Delež zna- 
ša 500 din. 

Izbrišejo se Strah Rudolf, Babig Ferdo, 
Hren Alojz in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Babic Franc, uslužbenec, Kompolje 87; 
Adamič Jože, Kompolje 9, in Hren Feliks, 
Kompolje 97, krnela. 

Zadr VII 30/3 5483 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Morav- 

čah. 
Na zboru 20. XI. 1951 so ee spremenila 

zadružna pravila v 1., 2. in 32. členu. 
Besedilo odslej:  Kmetijäka  zadruga  z 

omejenim jamstvom v Moravčah pri Dom- 
ialah. 

- .   Delež znaša 1000 din,,.de!ež družinske. 
ga Sl&Aa zadružnika pa 250 din. 

Ciani odgovarjajo za obveznosti utdru* 
ge z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oz, družinskega de- 
leža. 

Na zboru IG. III. 1952 so ee spremenila 
zadružna pravila v  18. členu. 

Upravni  odbor sestavlja 11 od 15 članov 
Izbrišejo se: Lebar Franc, Brodar Au. 

ton, Cotman Alojz, Tic Jernej, Rebolj 
Stanko, Kveder Pavel, Cerar Franc in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

KlopčiC Franc, Moravče 19 Siibar Lud' 
vik, Moravče, kmeta, Urbanja Lado, krneč, 
ki sin.Krašce, Lavrič Karol, Moravče, Ko 
dermn Janez, Prikernica, Lavrač Ivan, 
Moravče, kmetje, Berlot Srečko, šol. upra- 
vitelj, Moravče 25. Cerar Franc, kmečki 
sin Krašce, Kokalj Slavko, krojač, Morav- 
če 7, Rakovec An)on, Celnjice 18, Kos Ja- 
nez, Cešnjice 41, Kos Mal«, Cešnjice 45, 
kmetje. 

Zadr VI 172/5 5489 
Besedilo: S'tarska in žimarska zadruga 

v Stražišču, zadruga • omejenim jamstvom. 
Izbrise se Kavčič Tomaž in vpiše nov 

član upravnega odbora: ' 
Cof Ana, sitarica, Zg. Bitnje 56. 

Zadr III 73/07 5490 
Besedio: Kmetijska zadruga, 2>ri. 
Na zboru 10. III. 1932 eo se spremenila 

zadružna pravila v 1., 2. in 32. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Žiri. 
Deiež znaša 500 din. 
Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 

z desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo se: Kokalj Leopold, Oblak An- 
ton, Doleae Jakob in vpišejo novi Člani 
upravnega odbora: 

Mravlje Tomaž, zadružnik, Ledinica 4, 
Novak Janez, kmet, Račeva, Rupert Roman 
kmečki sin, Nova vas. 

Okružno sodišče v Ljubljani 
dne 5. junija 1952. 

Zadr VI 134/6 5486 
• 

3GG. i 
Besedilp: Kmetijska zadruga z o. j., 

Zg. Duplek. 
Izbrišejo se 2ibertia Jože, Taler Stefan, 

Cernko Alojz, Sterbek Frida in vpišejo 
novi izvoijeni člani upravnega odbora: 

Kolanč Štefan, delavec, Serdinsek Ivan, 
finančni manipulant, Skofič Ivan, tov. de- 
lavec, LovrenčiČ Franjo, kmet, vsi v Zg. 
Dupleku. Greif Alojz je predsednik odbo- 
ra. Zadružni delež znaša odsiej 10/00 din.. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. aprila 1952. 

Zadr III 79 3693 
* 

3C7. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zađru- 

ga, Norširici. 
Izbrišejo ee Stajnko Jožef, Slavic Franc, 

Brunčič Ludvik, Vaupotič Frančiška • 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora, zadružniki: 

Vavpotič Branko, Noršinci, Nemec Mar. 
tin, Babinci, Bnmčič Franc, Babinci in 
Rajnar Antonija, Noršinci. Magdič Ivan je 
predsednik, Slih Franc pa podpredsednik 
odbora. 

Zadr V 81 4574 
Beeedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Rakičan. 
Vpiše se obrat: Zadružna gostilna ori 

>ätajercu< s sedežem v Rakičanu. 
Zadr III 65 3817 

Okrožno sodišče v Mariboru . 
1 dne 12. aprila 1952. 

/ 
368. 

Besedilo: Glarna potrošniška zadrug» s 
o. j., Maribor. 

Zadruga je prešla na podlagi sklepa 
občnega zbora z dne 6. IV. 1952 v likvi- 
dacijo 

Likvidatorji so: Bajt Tone, upokojenec, 
Vretovškova 4, predsednik, Deželak Bo- 
gomir, dipl. ekonomist, Smetanova 32, 
amid Dominik, nameščenec, Poštel&ka 6, 
Lah Tine, profesor, Krekova 2, MaienSek 
Jože, učitelj, Gregorčičeva 26, vsi v Ma- 
riboru, ki podpisujejo po dva ekupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej a pri- 
stavkom >v likvidaciji«:. 

Zadr  II 85 8946 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j, 
Moškanjci. 

Izbrišejo ee Strelec Franc, Kureî Al- 
bert, Bezjak Alojz, Vernik Siavica, Si- 
ni enko Martin, Strelec Franc in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Prelog Franc, Zagojiči; Horvat Jožef, 
Moškanjci in Visenjak Janez, Moškanjci, 
kmetje. 

Sopodpisovalec za zadrugo je Feguš An- 
drej, uslužbenec, Zagojiči. Zadružni delež 
znaša odsiej 500 din. 

Zadr IV 110 3945 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne •. aprila 1952. 

3G9. ' 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j, 

Sv. Jurij ob Ščavnici. 
Vpiše •• obrat: Zadružna trgovina e 

sedežem v Seliščih 10, ki bo trgovala z 
mešanim blagom in odkupovala kmetijske 
pridelke 

Okrožno sodišče y Mariboru 
dne 21. aprha 1952. 

Zadr IV 63 4276 
• 

370. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. U 

Cven. 
Zadruga je prešla na podlagi sklepa 

obč. zbora z dne 5. IV. 1952 v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji eo: Kovačič Alojz, zadruž- 
nik, Cven, Spur Rudolf, zadružnik, Krap- 
je, Puconja Vera, knjigovodja, Cven,. ki 
podpisujejo  po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej e 
prietavkom  »v  likvidaciji«. 

Zadr IV 70 4279. 
Besedilo; Kmetijska zadruga t o. U 

Marenberg. 
Izbrišejo •• Medved Ivan, Knuplež Stan- 

ko, Zlatar Alojz, Brodarič Franc, Sušnik 
Avgust in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Helbl Anton, Marenberk, Martini Franc, 
St. Janž in Napotnik Ivan, Sv. Trije kralji, 
kmetje, Grzetič Jože, upokojenec in G*-' 
šiper Franc, kmet, Marenberg. 
' Zadružni delež znaša odelej za vsak 
polni hektar obdelovalne zemlje 500 din. 
za vsak nadaljnji hektar obdelovalne zem- 
lje, po 100 din več. 

Zadr IV 76 4p 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 23. aprila 1952. 
* 

371.   , 
Besedilo:   Kmetijska  zadruga  z   o.  !••. 

Hoče. 
Izbrišeta ee Malajner Alojz, Pinter Jo- 

že ,in vpišejo novi izvoljeni člani..upfje?'   • 
nega odbora: ' 
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URADNI LISI 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 24. junija 1952 Številka 18 

73. Odločba o ukinitvi Šole učencev v gospodarstvu v Črnučah 
74. Odločba o ukinitvi Sole učencev v gospodarstvu pri Tovarni 

metalnih konstrukcij »Frano Leekošek« v Mariboru. 
75. Odločba o ukinitvi Žole učencev v gospodarstvu pri Tovarni 

2a elektrotehniko in lino mehaniko >Iskrac, Kranj. 
76. Odločba o ukinitvi Sole učencev v gospodarstvu v  Dolnji 

Lendavi. > 
77. Odločba o ukinitvi Delavskega tehnikuma v Trbovljah. 
78. Odločba  o  ukinitvi  Industrijske  metalurške Sole podjetja 

Železarna Store. 
79. Odločba  o  ukinitvi  Industrijske- metalurike1  šole  podjetja 

Topilnica In valjarna cinka v Celju. 

VSEBINA; 
80. Odločba o ukinitvi Industrijske rudarske Sole v Mežici. 
81. Odločba  o ukinitvi  Industrijske metalurike  Sole podjetja 

Industrija metalnih polizdelkov »Impolc v Slovenski Biätrisi. 
S2. Odločba  o  ukinitvi  Industrijske rudarake iole  v Kočevju. 
83. Odločba o ukinitvi  Industrijske rudarske Jole  t  Velenju. 
84. OdldSba o ukinitvi Induetrijske kovinske Sole pri Tvornici 

verig v Lescah. 
85. Odločba o  ukinitvi Industrijske  kovinske Sole pri tovarni 

kovinskih izdelkov in livarni >Titan< v Kamniku. 
86. Odločba o ukinitvi Industrijske kovinske Jole pri Mariborski 

livarni in tvornici kovinskih izdelkov v Mariboru. 

r 

Ministrstva in sveti vlade LRS 

73. 

Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izdaja 
v sporazumu s predsednikom Sveta vlade LRS za 
kulturo in prosveto 

odločbo 
o ukinitvi Šole učencev v gospodarstvu v Črnučah 

S koncem šolskega leta 1951/52 preneha delovati 
Sola učencev v- gospodarstvu v Črnučah. 

S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 
LRS za industrijo v sporazumu z Glavno direkcijo 
elektrogospodarstva LRS. 

3 
Uslužbenci ukinjene sole prejmejo navodila glede 

zaposlitve pri Svetu vlade LRS za industrijo v spo- 
razumu z Glavno direkcijo za elektrogospodarstvo LRS. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«.. 

Št. 5975/1—52 
Ljubljana, dne 28. aprila 1952. 

Minister — predsednik Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za kulturo in Sveja vlade LRS 

prosveto: za. industrijo : 
Boris Ziherl 1. r. Franc LeskoSék 1. r. 

74 

Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izdaja 
v sporazumu a predsednikom Sveta vlade. LRS za 
kulturo in prosveto 

odločbo 
o ukinitvi Šole učencev v gospodarstvu pri Tovarni me- 

talnih konstrukcij »Franc Leskošek« ? Maribora 

S koncem šolskega leta 1951/52 preneha delovati 
Šola učencev v gospodarstvu pri Tovarni metalaih kon- 
strukcij >Franc Leskošek«, Maribor. 

S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 
LRS za industrijo v sporazumu z Glavno direkcijo 
za strojegradnje LRS. 

3 
Uslužbenci ukinjene sole prejmejo navodila" glede 

•••••••• pri Svetu vlade LRS za industrijo v,' spo- 
razumu z Glavno direkcijo za strojegradnje LRS. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradném listu 
LRSc. " .    • 

Št. 5976/1—52 
Ljubljana, dne 28. aprila 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS 

za industrijo: 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za kulturo in 

prosveto: 
Boris Ziherl 1. r. Franc Leskoiek l.r. 
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Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izdaja 
v sporazumu s predsednikom Sveta vlade LRS. za 
kulturo in prosveio 

odločbo 
o ukinitvi šole učencev v gospodarstvu pri Tovarni za 

elektrotehniko in fino mehaniko 2>Iskra«, Kranj 

S koncem šolskega leta 1951/52 preneha delovati 
Šola učencev v gospodarstvu pri Tovarni za elektro-. 
tehniko in lino mehaniko >Iekra<, Kranj. 

2 
S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 

LRS za industrijo v sporazumu z Glavno direkcijo 
za strojegradnje LRS. 

3 
Uslužbenci ukinjene šole prejmejo navodila glede 

zaposlitve pri Svetu vlade LRS za industrijo v spo- 
razumu z Glavno, direkcijo za strojegradnje LRS. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRSs. 

Št. 5577—1/52 
Ljubljana, dne 28. aprila 1952. 

Minister — predsednik Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za kulturo in Sveta vlade LRS 

prosveto: za industrijo: 
Boris Ziherl 1. r. Franc Leskošek 1. r. 

76. 

Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izdaja 
v sporazumu s predsednikom Sveta vlade LRS za 
kulturo in prosveto 

odločbo 
o ukinitvi Sole učencev v gospodarstvu,. Dolnja Lendava 

1 
S koncem šolskega leta 1951/52 preneha delovati 

Sola učencev v gospodarstvu, Dolnja Lendava. 
2 

S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 
LRS za industrijo  v sporazumu z Glavno direkcijo 
za premog LRS. 

3 
Uslužbenci ukinjene šole prejmejo navodila glede 

zaposlitve pri Svetu vlade LRS za industrijo v spo- 
razumu z Glavno direkcijo za premog. 

4 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
'       Št. 5978—1/52 

Ljubljana, dne 28. aprila 1952. 
Minister — predsednik Minister — predsednik 

Sveta vlade LRS za kulturo in Sveta vlade LRS 
prosveto: za industrijo: 

Boris Ziherl 1. r. Franc Leskošek 1. r. 

r     i 77. 

Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izdaja 
v sporazumu s predsednikom Sveta vlade LRS za 
kulturo in prosveto 

odločbo 
o ukinitvi Delavskega tehnikama, Trbovlje 

1 
S koncem šolskega leta 1951/52 preneha delovati 

Delavski tehnikum, Trbovlje. 

2 
S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 

LRS za industrijo v sporazumu z Glavno direkcijo 
za premog LRS. 

3 
Uslužbenci ukinjene šole prejmejo navodila glede 

zaposlitve pri Svetu vlade LRS za industrijo v spo- 
razumu z Glavno direkcijo za premog LRS. 

4 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc. 
Št 6001/52 
Ljubljana, dne 28. aprila 1952. 

Minister — predsednik Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za kulturo in Sveta vlade LRS 

prosveto: za industrijo: 
Boris Ziherl I. r. Franc Leskošek 1. r. 

78. 

Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izdaja 
v sporazumu s predsednikom Sveta vlade LRS za 
kulturo in prosveto 

odločbo 
o ukinitvi Industrijske metalurške šole 

podjetja Železarna Štore 

* S koncem šolskega letà 19*51/52 preneha delovati 
Industrijska metalurška šola pri Železarni Štore. 

S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 
LRS za industrijo v sporazumu z Glavno direkcijo 
za metalurgijo LRS. 

3 
Učenci in uslužbenci ukinjene šole se razdele med 

ostale industrijske metalurške šole po navodilih sveta 
vlade LRS zâ industrijo v sporazumu z Glavno direkcijo 
metalurgije LRS. , 

4 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
Št. 6002/52 
Ljubljana, dne 28. aprila 1952. 

Minister — predsednik Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za kulturo in Sveta vlade LRS 

prosveto: za. industrijo: 
Boris Ziherl 1. r. Franc Leskošek 1. r. 
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79. 

Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izdaja 
v sporazumu s predsednikom Sveta vlade LRS za 
kulturo in prosveto 

odločbo 
o ukinitvi Industrijske metalurške šole podjetja 

Topilnica in valjarna cinka, Celje 

S koncem šolskega leta 1951/52 preneha delovati 
Industrijska metalurška šola pri Topilnici in valjarni 
cinka, Celje. 

2 

S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 
LRS za industrijo v sporazumu z Glavno direkcijo 
za metalurgijo LRS. 

3 
Uslužbenci ukinjene Šole •• razdele med ostale 

industrijske metalurške šole ali podjetja po navodilih 
Sveta vlade LRS za industrijo v sporazumu z Glavno 
direkcijo metalurgije LRS. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Št. 6003—1/52 
Ljubljana, dne 26. aprila 1952. 

Minister — predsednik ' 
Sveta vlade LRS za kulturo in 

prosveto: 
Boris Ziherl 1. r. 

Minister —- predsednik 
Sveta vlade LRS 

za industrijo: 
Franc Leskošek l.r. 

'    80. 

•Predsednik Sveta, vlade LRS za industrijo izdaja, 
v sporazumu s predsednikom Sveta vlade LRS za 
kulturo in prosveto 

odločbo 
o ukinitvi Industrijske rudarske šole pri Rudniku 

Mežica 

S koncem šolskega leta 1951/52 preneha delovati 
Industrijska rudarska šola, pri Rudniku Mežica. 

. S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 
LRS za -industrijo v sporazumu z Glavno direkcijo 
'•a metalurgijo LRS. 

Učenci ukinjene šole se dodelijo Industrijski ru- 
darski šoli pri Rudniku živega srebra, Idrija, usluž- 
benci pa prejmejo navodila pri Svetu vlade LRS za 
industrijo v sporazumu z -Glavno direkcijo za metalur- 
gijo LRS. 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Št. 60O4—1/52 
Ljubljana, dne 26. aprila 1952. 

Minister — predsednik Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za kulturo in Sveta vlade LRS 

prosveto: • za industrijo:    - 
Boris Ziherl 1. r. Franc Leskošek 1. r. ", 

81. 

Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izdaja 
v sporazumu s predsednikom Sveta vlade LRS za 
kulturo in prosveto 

odločbo 
o ukinitvi Industrijske metalurške šole podjetja Indu- 
strija metalnih polizdelkov »Impok, Slovenska Bistrica 

S koncem šolskega leta 1951/52 preneha delovati 
Industrijska metalurška šola pri Industriji' metalnih pol. 
izdelkov >Impok, Slovenska Bistrica. 

S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 
LRS za  industrijo  v sporazumu z Glavno  direkcijo 
za metalurgijo LRS. 
" 3 

Učenci in uslužbenci ukinjene šole se razdele med 
ostale industrijske metalurške šole po navodilih Sveta 
vlade LRS za Industrijo v sporazumu z Glavno curek* 
cijo za metalurgijo LRS. 

Ta odločba velja od dneva objave V >Uradnem listu 
LRScJ 

Št. 6005—1/52 
Ljubljana, dne 26. aprila 1952. 

Minister — predsednik Minister — predsednik 
SVeta vlade LRS za kulturo in Sveta vlade LRS 

prosveto:       • za industrijo: 
Boris Ziherl 1. r. Franc Leskošek 1. r. 

82. •    - 

Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izdaja 
v sporazumu s predsednikom Sveta vlade LRS za 
kulturo in prosveto . 

odločbo ":,'... 
o ukinitvi Industrijske rudarske šole v Kočevju 

S koncem šolskega Ma 1951/52 preneha delovati 
Industrijska rudarska šola "pri Rudniku rjavega pre- 
moga, Koçevje.        / 
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S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 
LRS za industrijo v sporazumu z Glavno direkcijo 
za premog LRS. 

3 

Učenci ukinjene iole se dodelijo Industrijski ru- 
darski šoli pri Rudniku rjavega premoga Trbovlje— 
Hrastnik, uslužbenci pa prejmejo navodila pri Svetu 
vlade'LRS za industrijo v sporazumu z Glavno direkcijo 
za premog LRS. 

4 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Št. 6006-1/52 
Ljubljana, dne 26. aprila 1952. 

Minister — predsednik Minister — predsednik 
tfveta vlade LRS zâ kulturo in Sveta vlade LRS 

prosveto: za industrijo: 
Boris Ziherl 1. r. Franc Leskošek 1. r. 

.83. 

Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izdaja 
v sporazumu s predsednikom Sveta vhdp LRS za 
kulturo in prosveto 

odločbo 
o ukinitvi Industrijske rudarske šole v Velenju 

S koncem- šolskega leta 1951/52 preneha delovati 
Industrijska rudarska šola pri Rudniku lignita, Velenje. 

S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 
LRS za industrijo v sporazumu ž Glavno direkcijo 
za premog LRS. 

3 

Učenci ukinjene šole se dodelijo Industrijski ru- 
darski šoli pri Rudniku rjavega premoga Trbovlje— 
Hrastnik, uslužbenci pa prejmejo navodila pri Svetu 
vlade LRS za industrijo v sporazumu z Glavno direkcijo 
za premog. 

4 

. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

• '     Št. 6007—1/52 
. Ljubljana, dne 26. aprila 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za kulturo in 

prosveto: 
Boris Ziherl 1. r. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS 

za industrijo: 
Prano Leskošek 1. r. 

84. 

Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izdaja 
v sporazumu s predsednikom Sveta vlade LRS za 
kulturo in prosveto 

odločbo 
o ukinitvi Industrijske kovinske šole pri Tovarni verig, 

Lesce 

S koncem šolskega leta 1951/52 preneha delovati 
Industrijska kovinska šola pri Tovarni verig, Lesce. 

S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 
LRS za industrijo v sporazumu z Glavno direkcijo 
kovinske industrije LRS.      ' - 

Uslužbenci ukinjene Šole prejmejo navodila glede 
zaposlitve pri Svetu vlade LRS za industrijo, v spo- 
razumu z Glavno direkcijo kovinske industrije LRS. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

.   Št. 6009—1/52 
Ljubljana, dne 28. aprila 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za kulturo in 

prosveto: 
Boris Ziherl 1. r. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS 

za industrijo: 
Franc Leskošek 1. r. 

85. 

Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izdaja 
v sporazumu s predsednikom Sveta vlade LRS za 
kulturo in prosveto 

odločbo 
o ukinitvi Industrijske, kovinske šole pri aTitan«, 

tovarni kovinskih izdelkov in livarni Kamnik 

S koncem šolskega leta 1951/52 preneha delovati 
Industrijska kovinska šola pri >Titan«, tovarni kovin- 
skih izdelkov in livarni, Kamnik. 

S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 
LRS za industrijo v sporazumu z Glavno direkcijo 
kovinske industrije LRS. 

3 

Uslužbenci ukinjene šole se porazdele med ostale 
kovinske šole, uslužbenci pa prejmejo navodila pri 
Svetu vlade LRS v sporazumu z Glavno direkcijo ko- 
vinske industrije LRS. 
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Važno opozorilo 
vsem okrajem in občinam, uradom, ustanovam in podjetjem 

V tisku je »Krajevni imenik LR Slovenije«. Priročna in praktično 
uporabna knjiga bo vsebovala na uvodnem mestu upravno razdelitev Ljud- 
ske republike Slovenije z dne 18. aprila 1952 z vsemi poznejšimi popravki. 
Zavod za statistiko in evidenco LUS je k tej upravni razdelitvi priredil 
zelo pregleden imenik vseh naselij s pripadajočimi občinami in 
okraji. Za vsako naselje bo hkrati navedena tudi posta, ki ji 
pripada, tako da bo imenik zelo koristen priročnik v vsakaanji praksi. 
Na kraju bo imeniku priložen pregleden zemljevid z mejami občin in 
okrajev. Knjiga je v tisku in ker bo naklada omejena, uaj se inferesenti 
priglasijo za naročila že prej na Upravo »Uradnega lista LUS«, Ljubljana, 
Kidričeva 5, poštni predal 336. 

Državne urade, ustanove in njihove uslužbence opozarjamo na 
zbirko 

Predpisi 
o nazivih in plačah uslužbencev državnih orgauov 
Zbirko je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo in 

vsebuje temeljno uredbo o nazivih in plačah uslužbencev državnih 
uradov in vse predpise, ki so s tem v zvezi izšli o nazivih in plačah, 
prevedbah, napredovanju, premijskih dodatkih, stopnji šol in tečajev' 
v predvojni in sedanji Jugoslaviji, ki ustrezajo posamezni izobrazbi za 
uvrstitev v naziv in napredovanje. V pregledni razporeditvi se vrstijo 
predpis-i o nazivih, plačah, prevedbi, napredovanju in premijskih 
dodatkih za pisarniške uslužbence, za uslužbence finančne stroke, no- 
tranjih zadev, statistične s-troke, inšpekcije dela, prosvetrm-znanstvene 
in zdravstvene s-tipke, predpisi o plačah sodnikov ljudskih sodišč, arbi- 
trov državne arbitraže, javnih tožilcev, umetnikov in pomožnega umet- 
niškega osebja, železničarjev, poštno-telegrafsko-telefonske službe, 
diplomatsko-konzularne in veterinarske stroke, predpisi o nazivu in 
plači inšpektorja v resoru notranjih zadev, o pazniški službi, uslužbencev 
hidrometeorološke in geodetske stroke ter uslužbencev trgovinske ^in- 
špekcije in pomorstva, predpisi o plačah delavcev, zaposlenih pri držav- 
nih uradih in ustanovah, in o razvrstitvi položajev v plačilne razrede. 

Zbirka obsega nad 400 sirani. Cena 245 din. 

ki* jih Naročnike  in druge interesente opozarjamo na knjižice, 
imamo še v zalogi: 

Zakon o izvršitvi kazni. Cena 65 din. 
Tarifa za nagrade odvetnikov, s pravilnikom. Cena 35 din.. 
Splošni register predpisov za I. 1945-47. Cena 60 din. 
Splošni register predpisov za leto 1949. Cena 55'din.   • • 
Splošni register predpisov za leto 1950. Cena 120 din. 
Dokumenti o razvoju ljudske oblasti, broširano 66, v polplatno 

vezano 78 din. • .,    .    . 
Politična ekonomija. Cena 50 din. 
Gospodarsko računstvo. Cena 160 din. 
Gradivo za uporabo zakona o zakonski zvozi. Cena 10 din. 
Iznajditeljska delavnost in njena ureditev v naši državi. Cena 52 din. 

Zakon o zakonski zvezi. Cena 12 din. 
Zbirka zdravstvenih predpisov. Cena 65 din. 

Na zalogi imamo še nekaj izvodov brošure 
»Propisi o primeni proporcija društvenog plana na privredna predu- 

vi vn ^ena *® ^m' GosP0^31,3^*3 podjetja na to prilogo k Urad. listu ,PLRJ se posebej opozarjamo.- 

Razglasi in objave 

Register državnih* 
gospodarskih podjetij 

l*n   rsaki   registraciji  Je   »edež  podjetja 
umućen » besedilu, dan »pita, «premem- 

be ali izbrisa pa r datumu 

Vpisi 
1312. 

Besedilo:  >Kmimkii industrija apna«, 
Kresnice. •   • 

Poslovni predmet: Pridobivanje -živega 
apna na industrijski način. 

Ustanovitelj podjetja:  Vlada  Ï.RS,  od- 
ločba št. II— 411/4—52 x dne 3. IV. 1852. 

Podjetje   je   pod   gospodarsko  upravo 
Sveta vlade LRS za -gradbeae in komu- 
nalne zadeve; v.eeetavu Glavne direkcije 
industrije gradbenega materiala LBS.' 
.   Za podjetje podpisujeta: 

Dolenc Jože, direktor, samostojno, v ob- 
segu  zak.   pooblastil in pravil podjetja,» 
1er • Pur   Drago,   industrijski   inženir,   v 
odsotnosti direktorja, v ietem obsegu. 
.Ministrstvo za f-nance  LKS, Ljubljana 

dne 29. maja 1931'. 
Štev. 243 251-1952 5621 

1313. 
Besedilo: >Modni salon« -za- "moška in 

ženska oblačila, Ljubljana,, Celovška .135. 
Poslovni predmet: Krojaštvo za moška 

in ženska oblačila po meri. 
Ustanovitelj  podjetja: -MLO Ljubljana. 
Operativni upravni voditelj: MLO Ljub- 

ljana, svet za gospodarstvo. 
Za podjetje podpieuje: Klemenčič Stan- 

ko,, upravnik, 
MLO Ljubljana, gret za gospodarstvo 

'r     dne-13. maja 1952. 
Št 1715/52. 5017 

1344. 
Besedilo: >S*TÌnja<, Celje. 
Poelovni predmet: Točenje alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač, postrežba s to- 
plimi in mrzlimi jedili. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, odloč. 
ba št. 1-747/1-1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Celje, 
poverjeništvo za' trgovino in gostinstvo. 

•Za podjetje- podpisuje:" 
Furlan Vlado, ravnatelj, po zakonskih 

pooblastilih in pravilih. 
MLO Celje, iret" za gospodarstvo 

dne 6. maja  1952. 
St. IX—665—1952 4S60 

• 
13«.   . -.   . 

Bseedilo: Občinsko mlinsko podjetje, 
Grosuplje, Stranska ras 4. 

Poelovni predmet: Vea dela in storitve 
le ßtroke,- 

" Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: Obč. LO Grosuplje, z od- 
ločbo it. 344/1 ,z dne 12.V. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: Gregore Jože, 
poslovodja, vse listino eamoetojno, po 
.pravilih podjetja, Vidic Marija, knjigovo- 
dja, skupaj e poslovodjem listine po 47. 
členu ezâgp. » 
0L0 Ljubljana okol., svet za gospodarstvo 

— dne 30. maja 1952. 
S-t. 1431/36 5376 
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1346. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

»Gostilna pri Horvatu«, M. Sobota. 
Poslovni predmet : Nabava in prodaja 

jedil, točenje alkoholnih in nealkoholmh 
pijač in druge gostinske storitve. 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi- 
telj  podjetja:  MLO Murska Sobota. 

Za podjetje podpisujeta: 
Horvat Ana, poslovodja in Franko Jo- 

lanka, rtčunovodja, po zakonitih ooobla" 
-stilih. 

OLO  Murska Sobota, poveri, za iinance 
dne 10  aprila 1952. 

St.  3177/1—52 3614 

J347. 
Besedilo: Krajevno obrtno storitveno 

podjetje — Obrat »Žaga«, Beltinci. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa, hlodo- 

•Tine v deeke vseh dimenzij za državni, 
- zadružni in privatni sektor. 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi- 
telj podjetja: KLO Beltinci. 

Za podjetje podpisujejo: 
Brumen Ivan, ravnatelj krajevnih pod- 

. ietij   Beltinci;   Glavač  Jože,   predsednik 
In Sraka Štefan, tajnik KLO. 
OLO  Murska Sobota, povcrj. za Iinance 

dne 14. junija 1951. 
Št. 7.878/51 5911 

• ms. 
Besedilo: »Restavracija pri dobri kap- 

ljici »Novo mesto (Ljubljanska cesta 33). 
Poslovni predmet: Serviranje toplih in 

mrzlih jedil, točenje alkoholnih in brez- 
alkoholnih pijač. 

Ustanovitelj in operativni upravni vodi- 
telj podjetja: LO mestne občine Novo me- 
ato. ' 

Za podjetje podpisujejo: 
Fink Leopold .upravnik, samostojno, v 

primerih 47. člena pa skupaj z njim glav- 
ni knjigovodja knjigovodskega centra Roz- 

•man Alojz. ' 
OLO  Novo  mesto, svet  pa gospodarstvo 

dne 2. junija 1952. 
Št. 2141/1 5533 

1349. 
Besedilo: Kmetijsko posestTO, Podvin. 
Poslovni predmet: Pridelovanje kmetij- 

skih pridelkov in povrtnine, živinoreja, 
eadjarstvo, perutninarstvo ter 6krb za dvig 
kmetijske proizvodnje ob uporabi napred- 
nih  tehničnih in kemičnih sredstev. 

Ustanovitelj In operativni upravni, vo- 
ditelj podjetja: OLO Radovljica. 

Za podjetje  podpisujejo:' 
Pregelj Anton, upravnik in Pregelj An- 

ka, računovodja. 
OLO   Radovljica, svet  za  gospodarstvo 

dne 3. junija 1952. 
Št. XI-939/1-52 5421 

• 
1350. .    ; 

Besedilo: Trgovsko podjetje >Plamka«, 
Gorje (Zg. Gorje)! 

Poslovni predmet:  Kupovanje .in pro- 
daja potrošnega blaga na drobno. 

Ustanovitelj in operativni  upravni  vo- 
,..diteli: KLO Zgornje Gorje. 

Za.podjetje podpisujejo: Kunstelj Alojz, 
Upravnik, po pravilih in pooblastilih pod- 

jetja, in Kogoj Betka, računovodja, po 47. 
členu 6zdgp. 

OLO Radovljica,  svet za gospodarstvo, 
dne 9. junija 1952. 

Št. XI.-656/1-52. 5632 

• 
1351. 

Besedilo:    Krajevna   pekama,   Gornji 
grad. 

Poslovni predmet: Peka ter orodaja kru 
ha in drugih Izdelkov te stroke. 

Ustanovitelj  in operativni upravni vo- 
ditelj: KLO Gornji grad. 

Za podjetje podpisujejo: 
Tratnik    Anton,   upravnik,   Miklavžin 

ftefan, poslovodja, Rak Neva, knjigovodja 
in Zavolovlek Franc, poslovodja, po dva 
skupaj. 

OLO Šoštanj, povorjeništvo  za finance 
dne 22. februarja 1952. 

Št. 859/2—52 I960 

Spremembe 
1352. 

Besedilo: Centrala« rudarske delavnice, 
Trbovlje. 

Beeedilo odslej: Strojna tovarna »M'ha 
Marinko«, Trbovlje. 

Operativni upravni voditelj odslej: 
Glavna   direkcija  za strojegradnje  LRS. 

Izbriše 69 Pinter Franc, višji industrij- 
ski tehnik. 

Vpiše ee: Slapnik Franc direktor, ki 
podpisuje samostojno, v obsegu zak. po- 
oblastil in pravil podjetja. | 
Ministrstvo za  finance LRS,  Ljubljana 

dne 28. maja 1952.  . 
Št. 243 133/4-1952 5618 

• 
1353. 

Besedilo: Zdraviliško gostinsko podje- 
tje, Dobrnske Toplice. 

Izbriše se Granda Mihael in vpiše 
Likar Zmagoslav, ravnatelj, ki podpisu- 

je samostojno,  v  obsegu  zak. pooblastil 
in pravil podjetja. 

Et. 243 200/2-1952 5619 

Besedilo: Industrija cementa in apna 
na Savi,  Trbovlje. 

Iz podjetja ee izloči obrat »Kresnižka 
induetrija apna« v Kresnicah. 

Besedilo odslej: »Cementarna Trbovlje«, 
Trbovlje. 

Poslovni predmet odslej: Proizvodnja 
cementa in lahkih gradbenih plošč. 

Št. 243 250-1952 5620 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 29. maja 1952. 

• 
1354. 

Besedilo: Tobačna tovarna, Ljubljana. 
Izbrišeta se Cizelj Franc in Babnik 

Ivanka ter vpišeta: 
Ambrož Viktor, obratovodja, ki podpi- 

suje v odsotnosti direktorja, v istem ob- 
segu in Kmetec Janer, glavni računovodja, 
ki podpisuje listine  po 47. členu ezdgp. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
, ,   dne 2. junija  1952. 

Št. 243 248-1957 5622 

1355. 
Besedilo:    »Continental    —    Export«, 

Ljubljana. 
Izbriše se Cešarek Alojz in vpiše 
Kušar Karel, direktor, ki podpisuje sa- 

mositojno, v obsegu zak. pooblastil in pra- 
vil podjetja. 
Ministrstvo za  finance LRS, Ljubljana 

dne 6. junija 1952. 
Št. 243 65/1—1952 5624 

1356. 
Besedilo: Kavarna in slaščičarna »Vol- 

ga«   (Ljubljana,  Cankarjeva   cesta). 
Izbriše se Gaspari Marjan in vpiše 
Krevalder Zofija,  računovodja. 
MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 

dne 5. junija  1952. 
Fin. št. 1756—52 , S617 

• 
135". 

Besedilo: »Sadje — zelenjava« (Ljub- 
ljana, Dolničarjeva ulica). 

Vpišejo se poslovalnice: »Višnjam, Ora- / 
dišče 7, »Jagoda«, Celovška 61, stolnica 
trg Bežigrad št. 1 :n stojnica trg Sišna 
I. • H, ki prodajajo na drobno «v-eže m , 
suho domače in južno sadje, ze!-niavo in 
povrtnino, poljske pridelke in zeienjadne 
izdelke živilske industrije. 

Fin. št. 2066/02 5672 

Besedilo: Tovarna sadmli sokov in al* 
koholnih pijač »Alko«  (Ljubljana, Fran-, 
kopaneka 9). 

Besedilo odslej: »Alko«, destilerija in 
tovarna likerjev, Ljubljana. v 

Fin št. 1940/52 5675 

Besedilo: Mestno podjetje »Torbica« 
(Ljubljana, Jesenkova 3); 

Izbrišeta se Kušar Jože, Pecnik Mèla* 
nlja in Šamojlo Vladimir ter vpišeta 

Okretič Miroslav, direktor in Rant Fe- 
liks, računovodja. 

Fin. št. 1859/52 5676 

Besedilo: Mestno tesarstvo (Ljubljana, 
Ižanska 18). 

Izbriše se Zaje Ivan, namestnik direk- 
torja. 

Fin. it. 2041/52 5673 

Beeedilo:   Odkupno   podjetje   »Gostin- 
stvo« (Ljubljana, Tržna 6). 

Beeedilo odslej:  »Vino-Ljubljana«, 
Fin. Št. 1920/52 5671 

MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 
dne 6, junija 1952. 

135S. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje, 

Črnomelj. 
Izbriše se BeČaj Leopold in vpišeia: 
Pahulja Blai, direktor in Veselic Peter, 

ki podpisuje  po  zakonitih predpisih a» 
pravilih podjetja. 

OLO Črnomelj, svet za gospodarstvo 
dne 4. junija 1952. 

Št. 390/1-52 •4?4 

• 
•9. ,   . 

Besedilo: Krajevno trgovsko pedj«*Je' 
Bitnje. v 

Iebriie se Bohorič Marija in vpii« M 

poslovalnico ìt. 2.: < 
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390. 
Besedilo: Kmetijska deloma zadruga 

>Baza 20« • Poljanah. 
Beeedilo odslej: Kmetijska delovna za- 

druga, Baza 20c, Dolenjske Toplice. 
Zadružna pravila se spremene tako, da 

6e dosedanja III. oblika preosnuje v za- 
drugo II. ob)ike. 

Izbrišejo ee; Kobe Ivan, Poglajen Roža- 
lija, Gričar Ana, Sonc Mirko, Muren Franc, 
Zupančič Janez, Lavrič Ivan, Gorše Miha, 
Rebzelj Terezija, Kolenc Marija In vpišejo 
novi izvoljeni Člani upravnega odbora: 

Pelko Jože, kmet, Dol. Toplice 2, Str- 
niša Stanko, kmet, Dol. Topiice 37, Henig. 
man Ivan, traktorist. Dol. Toplice 29, Cesar 
Franc, delavec. Poljane 7, Madie Jože, 
kmet, Občice 32, Zupančič Franc, delavec, 
Poljane 21, ter pooblaščenka za eopodpi 
kovanje Zamida Marija, knjigovodja, Dol. 
Toplice 5. 

Okrožno sodišče v  Novem mestu 
dne 20. maja 1052. 

Zadr IV 54/2 5074 

391. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Pišecah. 
Spremenila so ee »adružna pravila v 1., 

2. in 32. členu. 
Besedilo odsiej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Pisccali. 
Delež znaša 1000 din, delež družinske- 

ga člana zadružnika 200 din. Člani »ugo- 
varjajo za obveznosti zadruge z lOkralnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljnega 
Oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo se: Pikclc Karel. Hočevar 
Maks, Sušteršič Jože, Travnikar Frančiška 
Kunej Edo in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Videnič Ivan, nameščenec, Pavlova vas 
68, Kene Jože, kmet, Pišcce 92, Cernelč- 
Karel, kmet, Podgorje in Kostevc Ivan, lo- 
Rar, Pavlova vas 68. 

Okrožno sodišče v Kovem mestu 
dne 23. maja 1952. 

Zadr III 61/4 5193 

Izbrisi 
392. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j- t 
Frdnkolovo. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodiSSe v Celja, 

dne 20. maja 119S2. 
Zadr VIII 59/4 5123 

3Ü3. 
(Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje- 

nim jamstvom, Petrovce. 
Zadr VIII 71/2 4960 

Besedilo: Potrošniška zadruga i •. ]•> 
Ponikva pri Grobelnem. 

' Zadr VIII 88/2 4963 

Besedilo: Potrošniška zadruga i o. j.» 
Sv. Jurij pij Celju. 

Zadr VIII 54/6 4964 
, Besedilo;  Potrošniška. zadruga » orne- 
l*mm jamstvom, Sv. Lovrenc pri Preboldu. 

Zadr VIII 60/2 4961 
Besedilo:  Potrošniška zadruga i orne* 

jeunn jamstvom 4 Vitanju. 
Zadr VIII 69/2 ' 4962 

Vse te zadruge se Izbrišejo zaradi li- 

"   *   Okroino   sodio*  v  Celju 
dae 16. nuja 1Û52, 

394. 
Besedilo: Zveza potrošniških zadrug za 

glavno mesto Ljubljana z o. j. v Ljublja- 
ni. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v  Ljubljani 

dne 31. maja 1952. 
Zadr V 16/17 5378 

395. 
Besedilo:   Potrošniška  zadruga  z  o. j. 

Mežica. 
Zaradi končane likvidacije. 
„     Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 19. aprila 1952. 
Zadr VI 12 4273 

Razglasi sodišč 

Oklic o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo v tožhah zasto- 
pali tnžence> katerih bivališče nj znano, 
na njihovo nevarnost in stroške, iloklrr 
se sami UP zglasijn ali ne imenujejo po- 

oblaščence 
G 201/52 5310 

Tožba za  razvezo zakona: 
Spindler Vincenc, krojaški pomočnik, 

Maribor, Sodna 25, proti Spindler Agati, 
gospodinji v Ptuju, Cankarjeva ul. 6, se- 
daj neznanega bivališča. Skrbnik je San: 
de Jože, nižji pravni referent, pripravnik 
pri tem sodišču. 

Okrožno sodiščo v Mariboru 
dne 30. maja 1952. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje ta amortizacijo 
•rredootiiic. katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču »»oje 
•travice, sicer se bodo vrednoto •• .»ltkle 

ca neveljavne 
,IV R 964/52-4 5404 

Fidler Martin, kmet, Šentjurij pri Celju, 
prosi za amortizacijo izgubljene hranilne 
knjižico št. 218 Hranilno kreditnega od- 
seka pri Kmetijski zadrugi v Šentjuriju 
pri Celju, z vlogo 8.369 din. Priglasitveni 
rok: dva meseca od le objavo . 

Okrajno sodišče • Celju 
dne  31.   maja   1952. 

T R 356/52 5679 
Jeločnik Viktor, upokojenec v Rožni do- 

lini, Ljubljana, prosi za amortizacijo svo- 
je izgubljene življenjske zavarovalne po- 
lice št. 500.016, izdane od Jadranske za- 
varovalne družbe, lil. direkcije za Slo- 
venijo v Ljubljani z dne 9. II. 1943 na 
znesek 20.000 lir; začetek zavarovanja 1. 
I. 1943, koneo 1. I. 1953, koristnik za 
prim&r doživetja prosilec sam, v primeru 
smrti • pa žena Jeločnik Jerica. P-rblasil- 
veni rok: dva meseca od te objave. 
I R 357/52 5680 

Lesjak  Franc,  knjigovodja,   Ljubljana, 
Na peči 24, prosi za amortizacijo izgub- 
ljene zavarovalne police št. J5373 bivše 
Vzajemne zavarovalnice; pričetek zava- 
rovanja 1. IV. 1926, konéc Î. IV. 1952, 
z zavarovalno vsoto 120.000 diri; zdaj 
22.600 din. Priglasitveni rok: dva meseca 
po le j objavi. 

Okrajno  sodišče Ljubljana  mesto 
dne 10. junija 1952. 

II R 426/52 5-169 
Pleiwels Mirko, kapetan bojnega broda 

v - pok., Maribor, Rosinova 20, prosi za. 

amorlzacijo izgubljene hranilne knjižice 
bivše Prve hrvatske štedionice v -Mari- 
boru, št. 2CS5, izdane na ime Ploj Oton, 
Maribor, koristnik lastnik knjižice, i va- 
lorizirano vlogo 3490 din. Priglasitveni 
rok:   dva  meseca ••  tej objavi. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 5. junija 1952. 

Razne ob jave 

intuivi upruktim in dolžnikom 
naj   *   danem   roku 'priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svoje   obveznosti   do 
podjetij v likvidaciji, sicer se bodo dolgovi 

soduo izterjali 
51. 343—2 5688 

KLO podjetje >Mesarija« Stična je pre- 
šlo dne 1. VI. 1952 z odločbo občine 
Stična, št. 162 z dne 1. VI. 1952 v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 30 dni po tej 
objavi. ... 

Likvidacijska komisij« 

St. 335—3 -5682 
KLO podjetje >Mehanična delavnica« 

Stična je prešla 15. VI. 1952 z odločbo 
občine Stična žt. 169 z dne 10. VI. 1952 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
po tej objavi. 

Likvidacijska komisij« 

5681 
Kmetijska delovna zadruga >Prešerenc 

v Godešicu je z dnem 1. VI. 1952 prešla 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
po tej objavi. 

Likvidacijska komisij« 

": \ ".  5438'. 
Kmelijska delovna zadruga »Simon 

Jenko« na Podreči je 26. V. 1952. pre- 
šla v likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 
dni po iej objavi. '.-'•- 

,..   Likvidacijska komisij« 

5865 
Krojaška Šiviljska 'zadruga Golnik j« 

prešla po sklepu občnega zbora 15. junija 
1952 v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 
15. VII. 1952. 

Likvidacijski  odbor 

Št. 3/52 . 5493 • , 
Kmetijska  živinorejska  zadruga. >Fra- . 

njac v Novakih, okraj' Tolmin, je po skle- 
pu skupščino članov z dne. 1. VI. 1952 
.prešla   v   likvidacijo.  Priglasitveni'• rok: 
30 dni po tej objavi.      . -      , ' 

Likvidacijska komisij« 

izgubljene listine, ', 
p reklic a jejo 

Arko dr. Vladimir, okrajni veterinar, 
evid. št. S—3702 • osebnega avtomobila 
znamke >01impiac. 5907. 

Avscc Viktor, Drenov, grič 49, osebno 
osebno izkazniçOt •~•. žt. 0122654, reg. št. 
'351, izdano pri OLO Ljubljana, okolica 
In železniško mesečno vozno karto št. 

;64 za progo Drenov grič—Ljubljana in 
obratno. ; ,   5904 - 

Basa Avgust, roj. 5. ••. 1906, Beltio- 
ci. 167, osebno izkaznico izdano v M. So-. 
iboti, reg- št. 1378, ser;.M. 0063068. 
v     y-:.;.-':- -, 5469 
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"iensa Anton, Vipolže 13, Gorica, ob- 
mejno osebno izkaznico •••. št. G-0292S04, 
izdano v Gorici. 5903 

Bergant Jožefa, Zapoge 35, Kranj, iz- 
pitno spričevalo obrtne Iole trgovske 
stroke za šoleko leto 1946, izdano v Kam- 
niku.. 5902 

BreŽko Ivan, Ljubljana, Vidovdaueka 9, 
mladinsko izkaznico, izdano v Hrastniku. 

5883 
Bregant Iran, Poljčane pri Mariboru, 

oeebno izkaznico, reg. it. 1, ser. štev. 
0760719, izdano v Poljčanah  1. 1951. 

5S61 
Češarek France, učitelj, Trnovo pri II. 

Bistrici, roj. 23. IX. 1919, osebno izkaz-' 
nieo St. 10576. 5571 

Cuder Andrej, SI. Javornik, Cesta v 
Rovfe 9, osebno izkaznico, ser. št. 0346798, 
re«, it. 2088, i.        na Jesenicah.    5S96 

Deraač Rudol/, roj. 9. VII. 1932, Za- 
bükw -je 46, osebno izkaznico, reg. št. 
43022, eer. št. F—03S732, izdano 2. II. 
1951 v Krškem. 5S20 

Ferenčak Terezija, Maribor, Kosarjcva 
52, osebno izkaznico, reg. št. 1849, .r. 
it. 0091, izdano v Mariboru 15. XII. 1950. 

5869 
Ferlan Franc, Idrija, Tomšičeva 10, 

oeebno izkaznico, eer, št. 0539579, reg. 
ft. 6669. •        5886 

Files Leonard, Maribor, Tczno, Samski 
blok, osebno izkaznico, reg. št. 49408, 
ser. št. 0049877, izdano v Mariboru 29. 
.VI. 1951. 58GS 

Irangež Zofija, Hoče 116 pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 9229, eer. št. 
0580514,  izdano v Hočah 1. 1951.    5874 

Glavna direkcija usnjarsko indus '-«'jo, 
Ljubljana, evid. št. osebnega avtomobila 
znamke sOpel AdmiraU, S—339/52 re- 
gistrirano za leto 1952. v 5930 

Golčar Leopold, Dravograd, sindikalno 
izkaznico. 5604 

Hfaet Slavka, Borjana 59, Tolmin, roj. 
1. XI. 1926, zdaj v Dovjem Mojstrani, 
osebno izkaznico, -eg. št. 5213 ter mla- 
dinsko, (sindikalno,. planinsko Szkazaiico 
in knjižico za znižano vožnjo.        5605a 

Hrvatin Bernardina, Gor. Zemun 49, 
osebno izkaznico, eer. St. F—035707, reg. 
il. 9761. 5954 

JeSovnik Alojzij, Sv. Lenart v. Slov. go- 
ricah, osebno izkaznico, reg. št. 11796, 
eer. Št 0587980, izdano pri OLO Maribor 
okolica. 5858 

Juršak Julka, Selnica ob Muri, oeebno 
izkaznico, reg. št. 26407. ser. št. 0175420, 
izdano v Sanici ob Muri i. 1951.     5863 

Kadunc Stane, Kerovo 14, oeebno iz- 
kaznico, reg. št. 1070, eer. št. F-0001380, 
izdano v Grosupljem., . 5880 

Kardoš Aleksander, Moravo! 101, p. 
Martjanci, osebno izkaznico, reg. št. 8816, 
eer.  št. 00905226. 5512 

Kanili Msuriee, roj. 4. VII. 1933, Putr- 
hof 101 nad Tržičem, osebno izkaznico 
italijanskega državljana. 5923- 

Keèevskj Aleksander, ml. vodnik, Ma- 
ribor, polno dovolilnico (objavo) št. 324347. " 

.5945 
Kete  Frane, Maribor,  Pobrežje,  Ulica ' 

XIV.    divizije,    delovno     knjižico    ši.- 
129980, izdano v  Mariboru 1. 1947. 
', . -    •      5865 

Kladnik Ja..cz, 2aga 2 pri Kamniku, 
osebno izkaznico, reg. št. 9363, ger. it. 
F—0455673, izdano v Kamniku, in šofer- 
sko izkaznico IV. stopnje e tremi taloni, 
izdano v Ljubljani. 5926 

Kolmanič Zvonko, Zg. Radvanje, Ob 
ribniku pri Manboru, delovno 'knjižico, 
izdano v Mariboru 1. 1950. 5867 

Kostanjšek Ana7 Maribor, Sodna 23, 
osebno izkaznico, reg. št. 191, eer. št. 
002201, izdano v Mariboru 23. XI. 1950. 

5860 
Kramar  Katarina, Ljubljana,  Wolfova 

10, osebno izkaznico, reg. št. 53204/51, 
eer. št. F—0075514, izdano v  Ljubljani. 

5951 
Kristan Franc, Ljubljana, Moste, Pod 

ježami 9, delovno knjižico, izdano od 
Okrajnega odkupnega podjetja v Poljča- 
nah. 5953 

Kromljak Franc, Sv. Primož na Poh. 
9, Vuzenica, osebno izkaznico, reg. št. 
2S630, ser. št. 0367340, 59-18 

Kuhar Srečko, Mrribor, Studenci. Ulica 
Pohorskega bataljona 61, osebno ukaz- 
nico, reg. št. 24259, ser. št. 0030677, izda- 
no v Mariboru 24. I. 1951. 5656 

Kvaiernifc Ivana, Ljubljana, Tržaška 81, 
osebno izkaznico, ser. št. 0038639, reg. 
št, 16329/50 in člansko izkaznico sindi- 
kata Glasbene šole v Ljubljani.       5952 

Lašič P* vel, Rače 123 pri Mariboru, 
delovno knjižico, izdano za tvrdko Skaza 
Matevž, čevljarski mojster, Rače.      5873 

/ Lesno industrij.ko podjetje, Brežice, 
ev. tablico S—6350 e prometno knjižico 
tovornega avtomobila. 5531 

Lesno industrijsko podjetje Ljubljana, 
obrat -Verd, spoznavno tablico priklopni- 
ka št. S-2047 in S-2048. 5910 

Lokner Katarina, roj. Lavrič 29. IV. 
1887, Hrastnik 165, oeebno izkaznico, iz- 
dano v Trbovljah, decembra 1950, ser. 
št.  F-0739944,  reg.  št.  26634.        5476 

Lopernik Ana, Maribor, Maistrova 6, 
oeebno izkaznico, reg. št- 31969, eer. št. 
0023909, izdano v Mariboru  10. I. 1951. 

5871 
Lorenč'č Franc, Marija Snežna pri Gor- 

nji Radgoni, osebno izkaznico, reg. št. 
8011,  izdano v  Gornji  Radgoni 1. 1951. 

5866 
Lovšin Jože, Ljubljana, osebno izkaz- 

nico, reg. št. 15552/50, eer. št. F-0037862, 
izdano v Ljubljani. 5909 

Macun  Gerllnda,  Maribor,   Vetrinjska 
11, osebno izkaznico, reg. st. 7064,' •••. 
št. 0021875, izdano v Mariboru 4. I. 1951. 

5864 
Mah Miroslava, Maribor, Podgradišče 4, 

osebno izkaznico, reg. št. 29837, ser. št. 
0027996, izdano v Mariboru 15. I. 1951. 

5872 
Majhen!« Gabrijel, Maribor, Taborska 

8, spričevalo o kovaškem izpitu iz 1. 1951, 
izkaz -o završeni kovaški šoli iz 1. 1951, 
oboje izdano, v Mariboru. 5877 

Mali Majda, Domžale, osebno izkaznico, 
.reg. št. 24129, ser. št. F—0470039, izdano 
v Domžalah. . 5905 

Markelj Janez, Maribor, Ruška 45, oseb- 
no izkaznico, reg. Št. 13503, ser. št.' 20187, 
izdano v Mariboru 1. 1951. 5875 

Mencin Franc, Straža, blok Javornik na 
Gor, osebno izkaznico, ser. št. 0351401, 
reg. št. 6691 in tovarniško izkaznico Št. 
11828. 5608 

Mustafa Snlejman Amsa, Ljubljana, Tr- 
novski iprietan 12, oeebno izkaznico št. 
3762, izdano v Kočanah, Makedonija. 

5S81 
Orlović M. Jovo, kapetan I- razreda, 

Vojaški odsek Lendava, spomenico iz leta 
1941 Št. 12903. izdano od Ministrstva za 
narodno obrambo v Beogradu, glavne 
personalne uprave dne 27. II. 1948. 

5643 
1'ajk Roman, Ljubljana, Sv. Petra 2, 

osebno izkaznico, reg. št. 95652/51, 6er. 
št. F—0117962, vojaško knjižico in član- 
sko   Izkaznico  sindikata   mizarjev.   5884 

Pendeš Ivan, Lisičje jame, p. Boštanj, 
roj. 26. XI. 1927, osebno izkaznico, ser. 
št. F—2029/50, izdano v Travniku, Bosna. 

5S21 
Pernat Avgust, Hoče pri Mariboru, de- 

lovno knjižico, izdano v Mariboru 1. 1919. 
5857 

Porej Stefan, pd. Ober, Dolga brda, p. 
Prevalje, orožni list za loveko puško, reg. 
št 18S, izdan 24. I. 1952 V Slovenjem 
Gradcu. 5563 

Pušnik Bernard, Lehen v Dravski doli- 
ni, oeebno izkaznico, reg. št. 23167, ser. 
št. 0569125, izdano v Lehnu 1. 1951.   5859 

Rozman Martin, Log 6, Radeče, osebno 
izkaznico, ser. št. 072300, reg. št. 22500, 
izdano y Trbovljah. 5906 

Srebočan Franc,roj. 30. III. 1909, Pes- 
je 16, oeebno izkaznico, reg. št, 5487. 

5273 
Škof Branka, Bokalce 4, osebno izkaz- 

nico, reg št. 35976/51, eer. št. 005S286, 
izdano v Ljubljani. 5879 

Strbcnk Anton, roj. 30. IX. 1930, Reh- 
povec 33, Trebnje, zdaj v tovarni >Iskra<, 
Kranj, osebno izkaznico, eer. št. 0177263, 
reg. št. 953, izdano v Kranju. 5684 

Tom»žic Anton, Slivnica pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 1414, ser. št. 
0579324, izdano v Slivnici L 1951.     5862 

Tornine Josip, Maribor, Studenci, Kr- 
panova 21, osebno izkaznico, reg. št. 
24975, ser. št. 0035393, izdano v Mariboru 
29. I. 1951. 5876 

Trampuš AIoj»ija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 74110/51, eer. št. F— 
0096420, Izdano v LJubljani. 5882 

Urek Ivan, Ljubljana, šofersko knjižico 
III. razreda e tremi taloni, It. 7308, iz- 
dano v Ljubljani. 5908 

Verbič Ivan, Brezovica 32, osebno iz- 
kaznico,'reg. *l. 37G31, ser. žt. F-0145611, 
izdano pri OLO Ljubljana okolica.   5949 

Vldic Miroslava ,Brod na Drini pri Ho- 
či, LR BiH, osebno izkaznico, reg. št. 
57824/51, ser. št. F-0080134, Izdano * 
Ljubljani. 5925 

Vidonja Ivanka, Maribor, Temo, Jas- 
kova 20, osebno izkaznico, re£. št. 18982, 
eer. št. 0008328, izdano v Mariboru 18. 
XII. 1950. 5870 

Zakšck Karolina, Tržič, Blejska 13, 
osebno izkaznico, reg. št. 45764, ser. št. 
0390074, izdano v Krškem. 5878 

Žalik Stefan, roj. 27. I. .1933, Žižki 84, 
M. Sobota, osebno izkaznico, reg. št. 11223, 
eer. št. G 0233933, izdano v Dol. Len- 
davi. 5439 

Izdaja >Uradni llet LRS«, Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik.'tiiüa tiekarna >Toneta TomŠiča< v Ljubljani. 
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Vidio Peter, upravnik, ki podpisuje v 
obsegu zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

St. II-696/2-52 5538 
Besedilo: ••••••• avtoprevozuištvo, 

Kranj. 
Besedilo odslej: Okrajno avtoprevozni- 

Itvo v likvidacij», Kranj. 
V likvidacijski komisiji so'i Kokalj Va- 

' lentia, rei. za komunalne zadeve, OLO 
Kranj, predsednik, Hudovernik Ciril, fin. 
revizor, Hafner Jože, gradbeni refereut, 
Gale Vinko, mehanik in Blagotinšek Ma- 
rija, uslužbenka, člani. 

St. II—666/2—52 £537 
OLO Kranj, svet zajgospodarstvo 

dne 7. junija 1952. 
• 

1360. 
Besedilo: »Okrajna žaga« Brežice oko- 

lica T likvidaciji. 
Izbriše se zaznamba likvidacije podjet- 

ja. Na podlagi odločbe OLO Krško, št. 
1.707/1 z dne 28. V. 1952 preide podjetje 
iz pristojnosti OLO Krško v pristojnost 
občinskega ljudskega odbora Brežice. 

Besedilo odslej: Krajevna žaga »Brežke 
okolica. 

Izbrišeta se likvidatorja Ostrelić Jože 
In Vrenko Karl ter vpišeta: 

Ostrelič Jože, upravnik in^Rugel Anica, 
knjigovodja, ki podpisujeta v okviru za- 
konitih pooblastil. 

OLO Krško, »vet za gospodarstvo 
dne 10. junija 1952.- 

St. 3S7-82S/1 5628 

1361. 
Besedilo: >Ljudska potrošnja«, Brežice. 
Na podlagi odločbe OLO Krško, št. 

616/52 z dne 10. IV. 1952 preide podjetje' 
iz pristojnosti OLO Krško .v pristojnost 
občinskega LO Brežice. 

Vpišejo se: Skladišče: št. I, Brežice, 
Levstikova 1, št. II, Brežice, Ki-deljeva 
35 in št. III, Brežice, Kardeljeva 35; po- 
slovalnice št. 1, Brežice, Kardeljeva 35;' 
ät. 2, Brežice, Kardeljeva 28; št. 3, Bre- 
žice, Kardeljeva 29; št. 4, Brežice, Titov 
trg 1 in št. 5, Brežice — •. bratov Milav 
cev '1; poslovalnica St. Lenart, Brežice 
okolica 34, v Cerkljah, v Bistrici ob Sotli 
4 žt. 6 Brežice, Kardeljeva 16. 

OLO Krško; svet za gospodarstvo 
' dne 12. junija 1952. 

St. 2005/1 5700 
• 

,     •62. 
Besedilo:  Krajevne gostilne, Križevci. 
Izbrišeta se Roner Milica in Skuhala 

Franc ter vpišejo:. 
Saga} Franc, Pajnhart Alojz in Osred- 

kar Janez. 
št. II 31/32-52 6667 

Besedilo:  tlostinsko   podjetje   »Prlek« 
Ljutomer). 
Izbriše se Simonie Irma in vpiše: 
Cebaäek Milica, knjigovodja, ki podpi- 

se za podjetje  in poslovalnice. 
v St.. II 31/34-52 5660 

.Besedilo:   Mestno  komunalno  podjetje, 
lutomer. 
Besedilo odslej: Ustanova komunalne 

javnosti ljudskega odbora mestne ob- 
le Ljutomer (Prešernova ulica)/ 

St. II 31/33-52 5669 
Besedilo: Okrajna žaga, Ljutomer  (se- 

e.l Logarovci). 
Izbrišeta se Roner Milica in Skuhala 

t rane ter vpišeš Sagaj Franc, Pajnhart 

Alojz in Osredkar Janez, ki podpisujejo 
za podjetje. 

Št. II 31/23-52 5668 
OLO Ljutomer, svet za gospodarstvo 

dne 10. junija 1952. 

1363. 
Besedilo: »Ciciban«, otroška konfekcija, 

(Maribor, Grajski  trg  1) 
Sedež  odslej:   Maribor,   Gosposka   16. 
Poslovni predmet odslej: Trgovina s 

tekstilnim blagom in tekstilno galanterijo 
z ožjo specializacijo, trgovina 'z otroško 
in žensko konfekcijo. 

Vpiše se pomožni obrat: Delavnica, Ma- 
ribor, Gosposka 16. 

MLO  Maribor,  svet za  gospodarstvo 
dne 22. maja 1952. 
St. Pov 56/116—52 5368 

* 
1364. 

Besedilo: »Moda«, moško krojaštvo (Ma- 
ribor, Slovenska 20). 

Besedilo odslej: Mestnj obrat, »Moda« 
— moško krojaštvo, Maribor, Slovenska 
20. 

Izbriše •• Kolar Tone, poslovodja. 
Vpišejo se poslovalnice: Maribor, Tyr 

ševa 7, Ptujska 89 in Kamnica 14. 
St. Pov 56/117/52 5370 

MLO Maribor, svet za gospodarstvo 
dne 23. maja 1952. 

1365. 
Besedilo:  »Vrtnarija«, Novo mesto. 
Izbrišeta se Mirtič Alojz in Stezinar 

Jože in vpiše: 
Adam Franc, ki podpisuje samostojno, 

v primerih 47. člena-szgdp. pt ekxwaj z 
glavnim knjigovodjem • knjigovodskega 
centra obrtno-induetrijskih podjetij, Grm- 
šicem Rajkom. 

OLO Novo mesto, svet za gospodarstvo, 
dne 23 masa 1952 

St. 2137/1 5354 
* 

1366. . 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Špik«, 

Gozd. 
Izbrise se 2vab Ivan in vpiše: - 
Lautar Janez, upravnik, ki podpisuje 

po zakonitih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja, ia Gazeli Cilka, ki podpisuje vse 
listine po 47. členu szdgp. 

OLO Radovljica, svet za gospodarstvo 
> dne 9. junija 1952. 

Št. XI—553/1—52 5630 

:       *    '     • 
1367. 

Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 
Dol pri Hrastniku. 

Besedilo odslej: »Gostinstvo«, Dol pri 
Hrastniku. 

Podružnice so: gostilna »Pri Jerčkk, 
Dol pri Hrastniku 35, gostilna »Pri po- 
šti«, Dol pri Hrastniku 57. m gostilna »Sv. 
Jurij — Tu rje« 27. 

Izbrišeta se Draksier Blaž in Dolane 
Anton ter vpišejo: 

Kozole ' Drago, upravnik. Drakeler Da- 
nilo, poslovodja, Jazbec Marica, knjigo- 
vodja', ki podpisujejo v okviru zakonskih 
določb in pravil podjetja. 

Št. 2394/2-52 ' 5070 
Besedilo: Mesnica KLO Dol na Dolu 56. 
Besedilo odslej: Klavnica z mesnico, 

Dol pri Hrastniku. 
Poslovni predmet:' Nabava in klanje 

živine^ prodaja mesa.,    •, 

Vpiše ee podružnica: Klavnica Dol pri 
Hrastniku 56. 

Izbrišeta se: Pust Vilko in Jager Frane 
ter vpišejo: 

Kozole Drago, upravnik, Strave Jože, 
poslovodja, Jazbec Marica, knjigovodja, 
ki podpisujejo v okviru zakonskih Colomb- 
ia pravil podjetja. 

St. 2393/2—52 5071 
OLO Trbovlje,  svet za gospodarstvo 

dne 17. maja 1952. 

136S. 
Izbrisi 

Besedilo: Okrajno podjetje za odkup ži- 
vine, Krško 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Krško, svet za gospodarstvo 

dne 10. junija 1952. 
St. 606-1862      5626 

13S9.. 
Besedilo; Krojaška delavnica, Maribor 

(Kamnica pri Mariboru). 
Ker se je združilo s podjetjem: Mestni 

obrtni obrat »Moda« — moško krojaštvo, 
Maribor, Slovenska 20. 

MLO Maribor,  svet za gospodarstvo 
dne 23. maja 1952. 
'St. Pov 56/118/52 5369 

Zadružni register 
?ri   vsaki   registraciji  je  sedež   podjetja 
»znaceu • besedilu, dan vpis», spremembe 

ali izbrisa pa • datumu 

Spremembe 
376.     . ' 

Besedilo: Kmetijska zadruga'z o. j. %<• 
Begunjah. . 

Na podlagi sklepa občnega zbora z dn* 
20. IV. 1952 se izbrišejo "Kranjc Franc» 
Meden Franc, Brezec Janez, Lah' Milan, 
Korenčan Ivan in Suhadolnik Franc, vpi- 
šejo pa novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Urbas Ludvik, nameščenec, Bezuljak 1; . 
Rožanec Ivana, kmetica, Begunje 107, Me- 
den Jože, delavec, Selšček 25, Tomàia 
Janez, kmet, Topol 3, Strgulee Ivan, Sel- 
šček 6 in Koščak Anton, Kožljek 1, kmet- 
je, Kranjc Janez, delavec, Dobec-1. 

Delež znaša odslej 1000 din . ,  ; 
Izbrišeta ' se pooblaščenki ' za podpiso * 

vanje Matičič Terezija in Bonač Marjanca 
in vpišejo za podpisovanje finančnih zadev ' 
pooblaščenci: Urbas- Ludvik," Meden Lud- 
vik in Meden Zdenka, knjigovodja, Be- 
gunje 14. • '- 

Predsednik zadruge . je. Urbas Ludvik. 
Okrožno sodišče v Gorici ; 

dne '3. juniia 1952. 

377 

Zt  112/48-28 3541: 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Medvode. 
Na zboru 23. III., 1952 so se 'spremenila , 

zadružna pravila v 1-. 2._ in 32. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska   zadruga '% 

omejenim jamstvom, Medvode. 
Delež znaša 500 din, delež družinskega 

člana zadružnika 100 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkratnim , 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- , 
ga oz. druimakega,.deleža. 

Izbrišejo se Svoljšek Ludvik, Trampuž 
Franc, ŠuSta-ršič  Vinko, Burgar  Ivan in 
vpišejo novi člani.upravnega odbora: 

,   Kcženina Franc, delavec, Studentice 7, 
Belec Ivan, Topol 16, Dobnikar Jakob,' 
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Trnoveo 6, Sušnik Matija, Goričane, kmet- 
je,  Lampič Egidii,  železničar,   Vale  21, 
Dolinar Anton, pos., Zg. Senica  16. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. junija 1952. 

Zadr V 135/5 5597 
• 

378. 
Besedilo: Zadružno podjetje Stj'ria ex- 

port-import T Mariboru. 
Besedilo odslej: Zadružno podjetje 

>l)rava-c export-import, .Maribor. 
Zadr VI 80 5027 

• 
879. 

Beeedllo: Kmetijska zadruga '% o. j., 
Vuzeniea. 

Izbrišejo ee Klemen Lenard, Kričej Mir- 
ko, Miklavo Lenard, Mravljak Viktor in 
vpišejo novi izvoljeni Sani upravnega 
odbora, kmetje: 

Klemen Anton, Praprotnik Mirko in 
Verdnik Jakob, Dravce; Jeznik Gregor, 
St. Janž, Viher Janko, Vuzenica, Naber- 
nik Ferdo, Sv. Primož, Medved Jožef, Sv. 
Vid, Nabernik Avgust, Sv. Primož, Janv 
nik Franc je predsednik, Viher Janko pa 
tajnik odbora. 

Zadružni delež znaša odslej 1000 din z 
10 kratnim jamstvom. 

'    Zadr I  21. 5025 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 17  maja 1952. 
•¥• 

580. 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 

Wdruga, Limbuš. 
Izbrišejo se' Brlek Elizabeta, Skok Mari- 

ca, Kimovee Anton, Gradin Dominik, Ra- 
kar Stefan in vpišejo izvoljeni plani uprav- 
nega odbora, zadružniki: 

Skok Tonček, Vrečko' Rupert, Majcen 
Jože, Fabjan Viktor, Skrlovnik Leo, Re- 
gina Adolf, Povšič Milan, vsi v Limbušu. 
BoMjančič Leopold je predsednik, Povšič 
Milan pa upravnik zadruge. - 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 23. maja 1952. 

Zadr II 109 5028 
•¥• 

881. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j„ 

Podgorci. 
Izbrišejo ee Dovečar Janez, Prejac Kon. 

rad, Ozmec Franc, Prejac Ciril, Ziher 
Stanko, Nemec Ciril in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 
, Sok Franc, Ču3 Mihael in Nemec To- 
maž, Podgorci, Muršič Josip, Bresnica, vsi 
kmetje. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 24. maja 1952. 

Zadr IV 129 5217 
• 

882. 
Besedilo: Kmeitjska zadruga z o. j., 

Domava. 
Izbrišejo se Veriek Franc, Korpar Ivan, 

Toplak Franc, Valenko Alojz, Canjko Mar. 
tin, Zagoršek Franc in vpišejo novi iz- 
voljeni Člani upravnega odbora: 

Polanec Janez, kmet, Bratuša Ozvald, 
kmet. sin, Kokol Franc, zidar in Kram- 
berger Marija, kmet, Domava, Cvetko 
Jožef, kmet, Mezgovcl, Siiak Jakob, kmet, 
Domava. Raši Frano je predsednik Bra- 
tuša Ozvald, podpredsednik, Cvetko Jožef 
pa tajnik odbora. 

Zadružni delež znala odslej za krnele 
nad 1 ha zemlje 1000 din, za vse druge 
pa 500 din. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. maja 1952. 

Zadr V. 10 5146 

383. 
Besedilo: Kmetijska zadruga » o. j., 

Murska Sobota. 
Izbrišejo se Franko Jožef, Varga Joeip, 

Kučan Alesander, Flisar Anton, Casar 
Viktor, Novak Stefan, Majer Jožef in vpi- 
šejo novi izvoljeni Člani upravnega od: 
bora: 

Lajnšček Franc, M. Sobota, Zeiko Miha- 
el, Mlajtinci, Erjavec Emerik, Satahovci, 
Kolman Alojz, Satahovci, Sajt Anton, M. 
Sobota. Krčmar Ernest je predsednik, Ci- 
pet Geza podpredsednik, Železen Janez, 
tajnik, Lajnšček Franc, blagajnik. 

Upravni odbor sestavlja 7—17 članov. 
Zadružni delež znaša odslej 500 din. 

Zadr III 99 5218 

Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna 
zadruga z o. j., Puconci. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilu, sprejetih na zboru 28. II. 1952. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga r 
o. j., Puconci. 

Izbrišejo se Pavlic Koloman, Santovec 
Stefan, Kuhar Viktor, Sever Štefan, Kuhar 
Albert, Kuhar Ludvik, Bezneo Stefan in 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Janža Ludvik, Panker Stefan, ŠoStarec 
Geza, Franko Franc, Kuhar Ladisjav, Lajn- 
šček Geza, Talaber Josip, Flisar Stefan, 
Banfi Stefan, vsi v Puconcib, Jama Lud- 
vik je predsednik, Talaber Josip, tajnik 
odbora. 

Zadružni delež znaša odslej 300 din z 
10 kratnim jamstvom. 

Zadr III 3^ 5219 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Šmartno pri Slov. Gradcu. 
Izbrišejo ee Brezovnik Ivan, Kac Av- 

gust, Gril Karl, Suler Simon, Kristan 
Maks, Vranjek Jakob, Vrbnjak Ivan, Luž- 
nik Ferdo, Hojnik Alojz, Bari Franc in 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Koprivnikar Ivan, Marzej Franc, Legen, 
Kresnik Peter, Šmartno, kmetje; Hea- 
dier Franc, nameščenec, Temnikar Jo- 
žef, delavec, Ravljan Jožef, kmet, Lekše 
Anton, kmet in Mithans Ivan, nameščenec, 
Šmartno, Rotovmik Oskar, kmet, Legen. 
Lampret Franc je predsednik. Hendler 
Franc pa tajnik odbora. 

Zadružni delež znaša odslej; za krnele 
do 3 ha zemlje 500 din, od 3 do 10 ha 1000 
din, od 10 do 20 ha 1500 din, nad 20 ha 
2000 din, za vse druge 250 din. 

Zadr IV 68 5220 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 26. maja 1952. 
* 

384. 
Besedilo: Kmetijska zadruga r Vrhpolju. 
Na podlagi zapisnika o občnem zboru 

z dne 11. III. 1951 se izbrišejo Koe Jože, 
Lakner Anton, Mikec Marija, Jtangus 
Martin, Hudoklin Marija, Gričar Niko, 
Franko Martin, Potočar Janez in poobla- 
ščenka za sopodpisovanje Masnik Marija 
ter vpišejo novi" izvoljeni člani upravnega 
odbora: v 

Hudoklin Jože, kmet, Stranj 9, Hudo- 
klin Franc, kmet, Gor. Vrhpolje 53, Ču- 
ka jne Janez, poljski delavec, Mihovo 11, 
Rangus Franc, poljski delavec, Gor. Vrh- 
polje 4, Rangus Anton, mizar, Stranj 13, 
'Kovačič Ignac, kolar, Jelše 9, Kova.čič 
Franc, kmet, Zvabovo 11, Zagore Jože, 
kmet, Dol. Vrhpolje 7. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 81. januarja 1952. 

Zadr. IV 35/3 1000 

3S5i       » / 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za- 

drug v Krškem. 
Vpišejo  se: 
Splošno mehanično podjetje, Brežice. 
Predelovalno uslužnostno podjetje za- 

družnik« v Krškem in 
Zadružnp trgovsko podjetje, Krško. 
Okrožuo   sodišče  v   Novem   mestu 

dne 10. aprila 1952. 
Zadr III 20/7 3741 

• 
38G. 

Besedilo: Kmetijska ladruga v Vel. 
Kamnu. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 
24. II". 1952 so s'è spremenila zadružna 
pravila v 1., 2-, 32., 18. in 24. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Vel. Kamnu. 

Članski delež znaša 500 din, z 10 krat- 
nim jamstvom. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 11 članov, 
nadzorni odbor pa 3 do 5 članov. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 29.. aprila 1952. 

Zadr III 112/6 4492 
• 

387. 
Besedilo; Kmettijska zadruga v Kosta- 

njevici na Krki. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 

24. II. 1952 so se spremenila zadružna 
pravila v 1. , 2. in 32. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Kostanjevici na Kr. 
ki. 

Clanekl delež znaša 500 din z 20 krat- 
nim jamstvom. 

Izbriše se: Palčič Anton in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora, posest- 
niki: 

Gliha Ivan, Kostanjevica 6, Božič Janez, 
Kostanjevica 103, Papež Peter, Ošterc 38. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 5.  maja  1952. 

Zad 1I./32/14 4581 . 
* 

388. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Studenec 

pri Sevnici. 
Na podiagi sklepa na občnem zboru z 

dne 11. II. 1951 ee izbrišejo: Mikolič Franc, 
Mlakar Anton, Gorenc Franc  in vpišejo: 

Mlakar Matija, Studenec 43, Viziar Franc, 
Ponikve 11 in Krné Anton, Hubajnica 3 
kmetje. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 6. maja 1952. 
Zadr III. 130/4       .     4G09 

•¥• 
389. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z oraejen'w 
jamstvom v Predgrađu. 

Izbrišejo se v letu 1948 izvoljeni člani 
upravnega odbora: Frice Pavel, Sterk 
Jurij, Minor Peter, Standohar Metka, Mi: 
helič Rudolf, Rauh Ivan in na podlag' 
sklepa o občnem zboru z dne 2. IV. 1950 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Rade Jože, zavarovalni uradnik, Pred* 
grad C6, Mujdrica Ivan, kmet, Vimolj I2i 
Weiss6tefan,upokojenec,Predgrad2, Stau- 

dohar  Peter,  zidar,  Predgrad  67, Subie. 
Franc, kmet,  Ceplje  12.  Romanic  A•, 
kmet, Gornja Podgora 20 Iti Tekavec Me' 
ta, kmetica, Jelenja vat» 1. 

V letih 1951 in 1952 se upravni odbor 
ni spremenil. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 13. inaia 1952 

Zadr IV 33/1 483* 
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Ta odločba velia od dneva objave v >Uradnem listu 

Št. eoio-i/52 ~ 
Ljubljana, dne 28. aprila 1962. 

Minister — predsednik Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za kulturo in Sveta vlade LRS 

prosveto: za industrijo: 
Boris Ziherl 1. r. Franc Leskošek 1. r. 

86. 

Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izdaja 
v sporazumu s predsednikom Sveta vlade LRS za 
kulturo in prosveto 

odločbo 
o ukinitvi Industrijske šole pri Mariborski livarni in 

tvornici kovinskih izdelkov, Maribor 

S koncem šolskega leta 1951/52 preneha delovati 
Industrijska kovinska Šola pri Mariborski livarni in 
tvornici kovinskih izdelkov, Maribor. 

S premoženjem ukinjene šole razpolaga Svet vlade 
LRS za industrijo v sporazumu z Glavno, direkcijo 
kovinske industrije LRS. 

3 

Uslužbenci ukinjene šole se porazdele med ostale 
kovinske šole, uslužbenci pa prejmejo navodila pri 
Svetu vlade LRS v sporazumu z Glavno direkcijo ko- 
vinske industrije LRS. 

Ta odloga velia od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Št. 6011—1/52 
Ljubljana, dne 28. aprila 4962. 

Minister — predsednik 
sveta vlade LRS za kulturo in 

prosveto: 
Boris Ziherl 1. r. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS 

za industrijo: 
Franc Leskošek 1. r. 

Pregled »uradnega lista FLRJ« 
St. 25 z dne 8. maja 1952: 

2$6. pdlok Ljudske skupščine FLEiJ O potrditvi uredb via-' 
de FLRJ, izdanih med II. izrednim in V. rednim zase- 
danjem Ljudske skupščine FLRJ. - 

•-87. Uredba o obrestnih merah. 
-88. Odredba o likvidaciji neporavnanih obveznosti, ki so 

nastade do 31. decembra 1951. 
2•• PmvUaüt ° dpdatkih železniškega osebja. J0. Odreda 0 dovoljevanju kreditov za kupovanje indu- 

•3trfJsfc«S«'b!aga. ' 

291. Odredba o postopku z blagom, odvzetim zaradi carin, 
skia prekrškov in z blagom, ki obleži po preteku 
roka. 

292. Navodilo o kreditiranju. 
293. Navodilo k odredbi o dovoljevanju kreditov za kupova, 

nje industrijskega blaga. 
294. Odločba o spremembi odločbe o razvrstitvi položajev, 

v plačilne razrede, 
295. Pojasnilo o volitvah članov upravnih odborov gospo- 

darskih podjetij, ki so bili izvoljeni v letu 1950 in 
katerih mandat je bil podaljšan do konca leta 1951. 

296. Sporočilo Centralne komisije za proporce družbenega 
plana pri gospodarskem svetu vlade FLRJ. 

297. Sporočilo Centralne komisije za proporce družbenega 
plana pri Gospodarskem svetu vJade FLRJ. 

Popravek pravilnika o nazivih in plačah uslužbencev fi- 
nančne službe, ki opravljajo posle r zvezi z dohodki, 
carinami in računovodstvom. 

Popravek splošnega navodila za izdelavo tarifnih pravilni- 
kov ìD za izvajanje uredbe o delitvi sklada za plače 
in o zaslužkih delavcev in uslužbencev gospodarskih 
podjetij. 

Popravek navodila za izdelavo tarifnega pravilnika in za 
izvajanje uredbe o delitvi sklada za plače in o zasluž- 
skih delavcev in uslužbencev gospodarskih podjetij r 
gradbeništvu. 

/ št. 26. z dne 9. maja 1952: 

298. Zakon o splošnem državnem zaključnem računu za leto 
1950. 

299. Ukaz o nodopustnosti upravnih sporov zoper odločbe o 
prevedbi državnih uslužbencev na nove plače. 

300. Pravilnik o posebnem, dodatku uslužbencev resora no- 
tranjih zadev.        ' i 

301. Pravilnik ododatku uslužbencev v zdravstvenih zavo- 
dih, ki delajo v zdravju nevarnih pogojih. 

302. Pravilnik o pripravniški dobi in strokovnih izpitih v 
zdravstveni stroki. 

303. Odredba o prodaji nesoljenih in posušenih rib ter ribjih 
konserv na industrijske bone. 

304. Navodilo o ustanovitvi in delu posvetovalnih odborov 
pri centralah in podružnicah Narodne banke FLRJ. 

305. Navodilo o prevedbi umetnikov in pomožnega umet- 
niškega osebja na nove plače. 

306. Navodilo k uredbi o postopku pri odpovedi delovnega 
razmerja delavoem in uslužbencem gospodarskih or- 
ganizacij. 

307. Odločba o spremembi odstotkov iz 2. in 3. točke na- 
vodila o delitvi deviz, ki se dosežejo z izvozom. 

308. Odločba o plačevanju katastrskih taks. 
309. Odločba o priložnostnih poštnih znamkah' ob, proslavi 

šestdesetletnice rojstva maršala Tita. 
310. Odločba o priložnostni poštni znamki ob >Otroškem 

tednu 1952«. 
Popravek uredbe o nazivih in plačah železniškega osebja. 
Popravek odločbe o stopnji loi in tečajev. 

Št. 27 z dne 14. maja 1952: 

311. Uredba o pripojitvi skladov zax mehanizacijo in inve- 
sticijsko graditev x zadružnega kmetijstva okrajnim 
zvezam kmetijskih zadrug. 

312. Uredba o dopolnitvi uredbe o nazivih' in plačah usluž- 
bencev v prosvetno-znanstveni stroki. 

318. i Uredba o prejemkih delavcev in4'uslužbencev goipodar. 
skih organizacij, kadar niso na delu. 
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3.14. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o prepovedi 
zaposljevanja žensk in mladine pri določenih delih. 

815. Odredba o odpravi odredbe o izrabi prazne vožnje 
tovornih motornih  vozil. 

816. Pravilnik o položajnih dodatkih predsednikov okrajnih 
in okrožnih sodišč. 

317. Pravilnik o položajnih dodatkih javnih tožilcev ter nji. 
bovili namestnikov in pomočnikov. 

318. Pravilnik o odpiranju konsignacijskih skladišč za tuje 
blago in o carinskem nadzorstvu nad blagom v teh 
skladiščih. 

319. Odločba o ugotavljanju vrednosti in o uporabi količni- 
kov na uvoženo blago. 

320. Odločba o pravici Strelske zveze Jugoslavije, da lahko 
nabavlja orožje in strelivo neposredno od proizva- 
jalnih podjetij.    • 

321. Odločba o poštnih znamkah ob XV. olimpiadi. 
322 Odločba o jugoslovanskih standardih za kakovost suro- 

vih kož, strojenih kož in usnjene obutve. 

Št. 28 z dne 21. maja 1952: 
323. Obvezna razlaga I. poglavja v drugem delu 1. člena 

. zakona o družbenem planu Federativne ljudske repu- 
blike Jugoslavije za leto 1952. 

324. Uredba o omejitvi veljavnosti uredbe o denarnem na- 
domestilu namesto živilskih bonov. 

325. Uredba o dopolnitvi uredbe o prijavljanju prebivališča. 
• S26. Uredba o odpravi uredbe o ustanovitvi in delu držav- 

'   nih mojstrskih delavnic za upodabljajočo umetnost. 
327. Odredba o olajšavah v gostinstvu med letnim do- 

pustom. 
'328. Splošno navodilo b šolanju v splošnih izobraževalnih 

šolah. 
329. Pravilnik o skladu Državnega zavarovalnega zavoda 

za preventivne in represivne ukrepe pouka v pro- 
svetno-znanstveni službi. 

.830. Pravilnik o uvedbi naziva učitelja praktičnega pouka 
v prosvetno-znanstveni službi. 

331. Odredba.o izvozu in uvozu publikacij,.propagandnega 
gradiva, umetniških fotografij • raznih vzorcev. 

832. Navodilo o povračilu (regresu) popusta od prodajnih 
cen za gostinske storitve ih o postopku pri priznavanju 
olajšav med letnim dopustom. 

833. Odločba o subvenciji trgovskim podjetjem za znižanje 
cen-industrijskega blaga. 

334. Odločba o kraj. pristojnosti uprav pomorskih oblasti. 
'335. Odločba o odobritvi ustanovitve in dela Zvezi za te- 

lesno vzgojo Jugoslavije »Partizan«. 
" 336. Odločba o jugoslovanskih standardih za električne in- 

stalacije v zgradbah. 
. 837. Sporočilo Centralne komisije za proporce družbenega 

plana pri Gospodarskem svetu vlade FLRJ. 
338. Sporočilo Centralne komisije za proporce družbenega 

. plana pri Gospodarskem' svetu vlade FLEJ. 

Št. 29 z dne 28. maja 1952: 
839. Pravilnik o reševalni službi in prvi pomoči v rudni- 

kih in topilnicah. 
840. Odločba o stopnji in osnovi za obračun prispevka za 

socialno zavarovanje gospodinjskih pomočnic in va. 
jencev pri zasebnih delodajalcih. 

841.. Odločba o dovoljevanju terminskih kreditov pridelo- 
valcem (sadilcera) tobaka za leto 1952. 

Št. 30 z dne 4. junija 1932: 

342. 

343. 

344. 

345. 

346. 

347. 
348. 

349. 
350. 

351. 

352. 

353. 

354. 
355. 
356. 

357. 

358. 

359. 
360. 
361. 

362. 

363. 

364. 

365. 

366. 

367. 

368. 
369. 

370. 

'371. 

Uredba o ustanovitvi zavodov za socialno zavarovanje 
in o začasnem gospodarjenju s sredstvi socialnega za- 
varovanja. 
Uredba o finančnem poslovanju po banki in o pla- 
čevanju z gotovino. 
Uredba o angažiranju in nagrajevanju oseb, ki sode- 
lujejo pri snemanju in izdelavi filmov. 
Odredba o dovoljevanju kratkoročnih posojil za kritje 
manjkajoče gotovine po proračunih. 
Pravilnik o nazivih  in plačah uslužbencev upravnih 
organov civilnega letalstva. 
Navodilo za izvajanje uredbe o delovnih knjižicah. 
Navodilo za izvajanje odločbe o posebni taks? za go- 
stinske sobe in o uporabi zneskov, ki se dobijo od 
posebne takse za sobe. 
Odločba o tarifi provizij in stroškov za bančne posle. 
Odločba o razveljavitvi odločbe o načinu nabavljanja 
investicijske opreme po prosto formiranih cenah. 
Navodilo o dopolnitvi navodila o postopku razlastit- 
venih komisij pri ocenjevanju in določanju odškodnine 
za razlaščeno premoženje. 
Odločba o ponovnem podaljšanju frankaturne veljav- 
nosti redne poštne f-ankovne znamke za 8 dinarjev 
s partizanskim motivom. 
Odločbo o jugoslovanskih standardih za ceVl in cevne 
spojke. 

št 31 z dne 11. junija 1952: 

Uredba o odpravi obveznega odkupa žita. 
Uredba o trgovinskih in gostinskih zbornicah. 
Uredba o razveljavitvi uredbe o voznikih motornih 
vozil. 
Odredba o pripravah za popis prebivalstva v Fede- 
rativni ljudski republiki Jugoslaviji. 
Odločba za podaljšanje roka za volitve delavskih sve- 
tov v gospodarskih podjetjih, pri katerih se izvaja re- 
organizacija. 
Pravilnik o odlikovanju za predvojaško vzgojo. 
Pravilnik o voznikih motornih vozil. 
Odredba   o  kratkem   popisu  splošnih  kmetijskih  za- 
drug in okrajnih zvez kmetijskih zadrug. 
Odredba za izvedbo ankete o številu živine na dan 
30. junija 1952. 
Odredba o dovoljevapju kreditov za nabavo kuriva v 
preskrbovalni dobi 1952/53. 
Drugo navodilo o preračunavanju materialnih vred- 
nosti na nove cene. 
Odločba  o  obvezni  predložitvi letnega  statističnega 
poročila kmečkih delovnih zadrug za 1. 1951. 
Odločba o spremembah in dopolnitvah temeljnih raz- 
poredov kontov (kontnih planov) državnih gospodar- 
skih podjetij. 
Odločba o načinu delitve dela dobička za povečanje 
sklada za plače v trgovini. 
Odločba o prenehanju veljavnosti odkupnih bonov. 
Odločba o spremembi potniške tarife v rečnem pro- 
metu. 
Pojasnilo k 13. členu uredbe o oskrbnini in drugih 
pravicah delavcev.in uslužbencev, ki začasno niso v" 
delovnem razmerju. 
Odločba   o jugoslovanskih  standardih  za  pločevino. 

., Izdaja >Uradnl liet  LRS<. — Direktor tn odgovorni uredn'.k: dr  Rastko Močnik — tiska tiskarna >Toneta Tomäic8< — v* * 
Ljubljani. — Naročnina: letno'640 din. — Posamezna Sievjlka: 8 din  do sft strani, vsake nadaUnJe  4  stran) 4  din veï. P°, 

,Oo4ti 8 din ve&~ Uredništvo in uprava; Ljubljana. KidriCeva (prej Gajeva) ulica 5, poStni predal 338. — Telefon \brave 55-73 
— Čekovni račun: 601.90180-0 
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88. 
89. 
90. 
SI. 

92. 

95. 

96. 

/ VSEBINA 
Clï* Odlok o razglasitvi zakona o občinskih ljudskih odborih, 

zakona o okrajnih ljudskih odborih in zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin. 
Zakon o občinskih ljudskih odborih. 
Zakon o okrajnih ljudskih odborih. 
Zakon o ljudskih odborih mest in mestnih občin. 
Zakon o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih od- 
borov. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o razdelitvi 
Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine. 

93. Ukaz o odpravi Glavnih direkcij in Glavnih uprav. 
94. Ukaz o razrešitvi direktorjev Glavnih direkcij in Glav- 

nih uprav. 

37. 

S9. 

Ukaz o razrešitvi ministra — predsednika Sveta vlade 
LRS za kmetijstvo in gozdarstvo. 
Odločba o pieosnovi Kmetijskega znanstvenega zavoda 
Slovenije v Kmetijski raziskovalni in kontrolni zavod Slo- 
venije. 
dločba o ustanovitvi Zavoda za socialno zavarovanje. 

I.B.S 
Odločba o imenovanju začasnega odbora Zavoda za so- 
ciùinu zavarovanje LRS. 
Odločba o ustanovitvi puškarske šole v Kranju. 
Popravek zakona o razdelitvi LRS na okraje, mesta in 
občine. 

Ljudska skupščina LES 
87. 

Odlok 
o razglasitvi  zakona o občinskih  ljudskih odborih, 
zakona o okrajnih ljudskih odborih in zakona o ljud- 

skih odborih mest in mestnih občin 

Ljudska skupščina LRS ugotavlja na svoji 1. seji 
III. izrednega zasedanja — drugega sklica — dne 
30. junija 1952: 

1. da je predlog zakona o občinskih ljudskih 
odborih, predlog zakona o okrajnih ljudskih odborih 
in predlog zakona o ljudskih odborih mest in mest- 
ih občin predložila Ljudski skupščini LRS v razpravo 
in sklepanje vlada LRS; 

2. da je Ljudska skupščina LRS vzela te zakon- 
ske predloge v obravnavo; v 

3. da je Ljudska skupščina LRS razpravljala in 
nalo sprejela predlog zakona o občinskih ljudskih 
odborih, predlog zakona o okrajnih ljudskih odborih 
ln,predlog zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin 2 absolutno večino glasov od celotnega števila 
ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS. • 

.   Na podlagi xega in v smislu 70.-člena ustave LRS 
Ljudska skupščina LRS 

odloča, •   , 
da èe zakoni o občinskih ljudskih odborih, 

p okrajnih ljudskih odborih in 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin 

razglasijo. i 
St. LS 1391—52 

'Ljubljana, dne 30. junija 1952. 
'   LJUDSKA SKUPŠČINA 

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik:      , 
"»Ï. Pavle Žajicer 1. r. 

Predsednik: 
Dr. Ferdo Kozak 1. r. 

Prezidi] Ljudske skupščine LRS 
88. 

Ukaz 
Na podlagi 5. odstavka 70. člena ustave Lil Slove- 

nije objavlja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 
zakon o občinskih ljudskih odborih, ki ga je sprejela 
Ljudska skupščina LR Slovenije na III. izrednem za- 
sedanju dne 30. junija 1952 ter razglasila z odlo- 
kom z dne,30. junija 1952, št. LS 139/1—52, in kr se 

',.   ,        . glasi: • 

Za organizacijo in delo ljudskih. odborov, ki so 
jih delovne množice z delavskim razredom na ćelu 
ustvarile in razvijale v narodnoosvobodilni vójni in 
socialistični revoluciji in ki so podlaga oblasti de- 
lovnega ljudstva v Federativni ljudski. republiki 
Jugoslaviji, izdaja Ljudska skupščina Ljudske re- 
publike Slovenije 

?AKON 
O OBČINSKIH LJUDSKIH ODBORIH 

Prvo  poglavje 

SPLOŠNE DOLOČBE , 

1. člen 
Občinski ljudski odbor je kot lokalni • predstav- 

niški qrgan državne oblasti organ ljudske samouprave 
v občini. • •     . ., . 

2. člen , 
Občinski ljudski odbor daje smer gospodarskemu, 

socialnemu in kulturnemu razvoju občine in ga za- 
gotavlja; utrjuje in razvija socialistično ureditev in 
pravni red ter utrjuje z ustavo in zakoni zagotovljene 
pravice državljanov, razvija svojo samoupravo in 
samoupravo gospodarskih in drugih družbenih or- 
ganizacij v občini ter. opravlja druge, z zakonom 
določene naloge. •''.'•••        * ' , 

Občinski ljudski "odbor lahko obravnava tudi 
zadeve, za katere so pristojni višji državni organi, in 
lahko predlaga, kako naj se rešijo.       . 

• K 
\> Kil. 
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3. člen 

' Občinski ljudski odbor je najvišji organ državne 
oblasti v občini; njemu so podrejeni vsi lokalni 
upravni organi v občini. 

Občinski ljudski odbor izvršuje oblast v mejah 
pravic in dolžnosti, ki so določene z ustavo in 
zakonom. 

Samo z republiškim zakonom se smejo za zadeve, 
ki spadajo v republiško pristojnost, ustanoviti v občini 
upravni organi, ki so podrejeni naravnost republiškim 
državnim organom. 

4. člen 
Občinski ljudski odbor sestavljajo odborniki, ki 

jih volijo na podlagi splošne, enake in neposredne 
volilne pravice s tajnim glasovanjem državljani Fe- 
derativne ljudske republike Jugoslavije, vpisani v 
volilnem imeniku na območju občine.    - 

Občinski ljudski odbor se voli za tri leta. 
Prezidij Ljudske skupščine LRS ima pravico, da 

zaradi posebnih razmer podaljša največ za eno leto 
mandat vseh občinskih ljudskih odborov v Ljudski 
republiki Sloveniji in tudi da razpiše splošne volitve 
občinskih ljudskih odborov, še preden poteče njihov 
mandat; 

5. člen 
Odborniki občinskega ljudskega odbora so za 

evoje delo odgovorni volivcem. 
Volivci imajo pravico, odpoklicati odbornika, če 

ne uživa več njihovega zaupanja. , 
Volitve in odpoklic odbornikov ureja poseben 

zakon.       . - 
6. člen 

Občinski ljudski odbor opravlja vse oblastne 
funkcije ua svojih sejah, funkcije državne uprave pa 
tudi po svojih kolegijskih organih (svetih). 

Občinski ljudski odbor se mora pri opravljanju 
svojih Pîiïog opirati na pobudo in sodelovanje ljud- 
sk»1,  množic in na organizacije delovnega ljudstva. 

7. člen 

Občine spadajo v območje okraja. 
Občina je teritorialna in gospodarska celota, ki 

jo sestavlja eno ali več naselij! 
Območje občine se določi in spremeni samo z 

zakonom, ime in sedež občine pa tudi z ukazom Pre- 
zidija Ljudske skupščine LRS. 

Občina je pravna oseba. 

8. člen 
Razmerje med občinskimi ljudskimi odbori in 

drugimi državnimi organi temelji na pravicah in 
dolžnostih, določenih z ustavo in zakoni. 

Zakonitost dela občinskega ljudskega odbora nad- 
zoruje okrajni ljudski odbor. 

9. člen 

Občinski ljudski odbor ima statut;.izda ga sam. 
S etatutom se predpiše notranja ureditev ob- 

činskega ljudskega odbora, razdelitev opravil in način 
njegovega dela. Statut določi tudi razmerje občinskega 
ljudskega odbora do podjetij in zavodov, ki jih 
ustanovi.        - 

Statut se izda v skladu s tem zakonom in upošte- 
vaje posebne razmere občine. , 

Statut občinskega ljudskega odbora začne veljati, 
ko ga potrdi okrajni ljudski odbor. 

10. člen   . ' 
Na predlog ljudskega odbora bolj razvite občine 

se lahko z republiškim zakonom, z ukazom Prezidija 
Ljudske skupščine LRS ali' s statutom okrajnega ljud- ' 
skega odbora določi, da opravlja ljudski odbor take 
občine nekatere zadeve, ki j. zanje sicer pristojen 
okrajni ljudski odbor. 

11. člen 
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za 

ljudske odbore takih mestnih občin, za katere ne ve- 
ljajo določbe zakona o ljudskih odborih mest in mest- 
nih občin, kakor tudi za ljudske odbore občin v sestavi 
mesta, kolikor nima zanje posebnih določb zakon o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin. 

Ljudski odbor mestne občine, ki ima pogoje, da 
se ji dajo posebne pravice, lahko predlaga Ljudski 
skupščini LRS, naj izda zakon, da ta občina postane 
mestna občina s posebnimi pravicami po zakonu o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin. 

, # 

Drugo poglavje 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI OBČINSKEGA 
LJUDSKEGA ODBORA 

1. Pristojnost 

,       12. člen    • 
Občinski ljudski odbor opravlja vse zadeve, ki 

se neposredno nanašajo na gospodarski, komunalni, 
kulturni in socialni razvoj občine, kolikor ni za po- 
samezne zadeve z zakonom določena pristojnost višjih 
državnih organov. 

V pristojnost občinskega ljudskega odbora spadajo 
zlasti tele zadeve, ki se neposredno nanašajo na go- 
spodarski, komunalni, kulturni in socialni razvoj 
občine: 

— proračun; ' 
— lokalne davščine; 
— red in način izkoriščanja pašnikov, gozdov, 

livad in kamnolomov, s katerimi gospodari; paša na 
posestvih posameznikov; način uporabe sezonskih poti 
in prehodov; 

— izdaja regulacijskega načrta v sporazumu z 
okrajnim ljudskim odborom; komunalne naprave in 
določitev pogojev za njihovo "uporabljanje, kakor tudi 
občinski zavodi in njihova razmerja do državljanov 
(vodovod, studenci, izviri, vodnjaki, cisterne, kana- 
lizacija, kopališča, pralnice in podobno); ureditev kra1 

ja, izgradnja in vzdrževanje ulic, drevoredov, parkov , 
in podobno; ureditev tržišč; vzdrževanje snage; kra- 
jevni promet, graditev in vzdrževanje krajevnih poti 
in mostov; javna razsvetljava; vzdrževanje stanovanj- 
skega sklada in nadzorstvo nad njegovim uporabija*v 
njem; pokopališča; 

— skrb za izpolnjevanje predpisov » obveznem 
šolskem pouku; materialna oskrba šol in zavodov; 

— vzdrževanje zdravniške službe, zdravstvene 
postaje, ambulante, dispanzerji, babiška služba in p°" 
dobno; izdajanje ukrepov za zatiranje in prepreče- , 
vanje bolezni, zlasti nalezljivih bolezni; asanacijska 

dela v krajevnem obsegu; nadzorstvo 'nad vzdrze- 
van jem čistoče pri izvirih, potokih, bregovih rek in 
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podobno; nadzorstvo nad higienskimi pogoji v javnih 
lokalih; 

~ varstvo otrok in mater; zavetišča, otroška 
igrišča, letovišča, vrtci in podobno; skrb za onemogle 
in varstva potrebne osebe; 

— vzdrževanje lokalnega reda in miru; nadzor- 
stvo nad uporabljanjem trgov, ulic in drugih javnih 
krajev za družbene potrebe državljanov; čuvanje 
polj, vinogradov in poljedelskih naprav; dimnikarska 
služba in ukrepi proti požarom, poplavam in drugim 
elementarnim nezgodam. 

Občinski ljudski odbor neposredno izvršuje za- 
kone in druge predpise višjih državnih organov in 
opravlja zadeve izvršilne delavnosti v razmerju do 
državljanov, gospodarskih in družbenih organizacij in 
zavodov, kadar mu je to z zakonom ali drugim pred- 
pisom dano v pristojnost. 

13. člen 

Pristojnost občinskega ljudskega odbora se določa 
z zakonom in s predpisi višjih državnih organov, iz- 
danimi na podlagi zakona. 

Posamezne zadeve, ki se predvsem tičejo gospo- 
darskega, komunalnega, kulturnega in socialnega raz- 
voja občine, se smejo prenesti iz pristojnosti občin- 
skega ljudskega odbora v pristojnost drugih državnih 
organov samo z zakonom. Prav tako se sme samo z 
zakonom v takih zadevah omejiti njegova pristojnost. 

14. člen 

Občinski ljudski odbor opravlja vse zadeve, za 
katere je pristojen, na podlagi in v mejah svojih 
predpisov, zakonov in splošnih predpisov višjih 
državnih organov. 

15. člen 

Občinski ljudski odbor ima pravico, sam od sebe 
izdajati samostojne predpise v takih zadevah, ki se 
predvsem nanašajo na gospodarski, komunalni, kul- 
turni in socialni razvoj občine, če te zadeve niso 
urejene z zakonom. 

Ce zakon samo na splošno urejuje kakšno zadevo, 
lahko občinski ljudski odbor v mejah svoje pri- 
stojnosti izda dopolnilne predpise (odloke) za ureditev 
te zadeve glede na potrebe občine. 

Občinski ljudski odbor ima pravico, z odlokom 
predpisovati za prekršitev svojih predpisov po zakonu 
določene upravne kazni. 

S predpisi občinskega ljudskega odbora, s ka- 
terimi se določajo pravice in dolžnosti državljanov 
ali družbenih organizacij, se mora zagotoviti pravica 
do pritožbe na pristojni okrajni ljudski odbor. 

Ce se predpisi občinskega ljudskega odbora ne 
ujemajo s predpisi višjih državnih organov, veljajo 
predpisi višjih državnih organov. 

16. člen 

Občinski ljudski odbor samostojno izdoja občinski 
proračun. 

Občina ima pravico do dela družbenega prispevka, 
dohodnine in drugih z zakonom določenih davkov, ki 
•Hn plačajo gospodarske organizacije in davčni zave- 
zanci na njenem območju. Kateri najmanjši del druž- 
benega prispevka in davkov gre v občinski proračun, 
določa družbeni plan okraja v skladu z družbenim 
Planom in predpisi Ljudske republike Slovenije. 

17. člen 

Občinski ljudski odbor lahko v skladu z za- 
konitimi predpisi vpelje za potrebe občine občinsko 
doklado. 

18. člen 

Občinski ljudski odbor lahko vpelje za zgraditev 
komunalnih, kulturnih, zdravstvenih in socialnih na- 
prav posebni krajevni prispevek. 

19. člen 

Občinski ljudski odbor s proračunom samostojno 
določi, kako se razdelijo občiuski dohodki, in sicer: za 
opravljanje svojih nalog in za svoje administrativne 
stroške, za gospodarstvo in za druge družbene de- 
lavnosti, ki se finansirajo iz občinskega proračuna. 

20. člen 

Občinski ljudski odbor v skladu z zakonitimi 
predpisi gospodari z vsemi zemljišči in poslopji v 
občini, ki so splošno ljudsko premoženje, kolikor ne 
pripada ta pravica na po<'lagi zakona drugim držav- 
nim organom, gospodarskim organizacijam, zavodom 
ali skupnostim (vasi in podobno). 

Pravica gospodarjenja z zemljišči in poslopji se 
sme prenesti od občinskega ljudskega odbora na drug 
ljudski odbor ali narobe na podlagi sporazuma med 
njima. Ce ni sporazuma, se ta pravica prenese z uka- 
zom Prezidija Ljudske skupščine LRtJ. Pravica gospo- 
darjenja z zemljišči in s poslopji se prenese od občin- 
skega ljudskega odbora na republiške organe z uka- 
zom Prezidija Ljudske skupščine LRS po poprejšnjem 
zaslišanju občinskega ljudskega odbora. 

21. člen 
Občinski ljudski odbor vodi upravo splošnega 

ljudskega premoženja, ki je v splošni rabi na njego- 
vem območju (ceste, reke, prekopi, parki itd.) in sluzi 
izključno za potrebe prebivalcev občine, kolikor z 
zakonom posamezni deli takega premoženja niso dani 
v upravo drugim državnim organom, gospodarskim 
organizacijam ali zavodom. Občinski ljudski odbor 
vodi upravo tudi drugega splošnega ljudskega pre- 
moženja, ki je v splošni rabi na njegovem območju, če 
mu je dano v upravo s predpisi višjih državnih or- 
ganov. 

Pri izvrševanju uprave splošnega ljudskega pre- 
moženja, ki je v splošni rabi, ima občinski ljudski 
odbor pravico, določati njegov namen, način in pogoje 
njegove uporabe, izdajati predpise in ukrepe za nje- 
govo varovanje in vzdrževanje, odločati o iem, da se 
takšno premoženje izvzame iz splošne rabe, ter do- 
ločati organe za opravljanje posameznih opravil pri 
upravi takšnega premoženja. 

V sporu med dvema občinskima ljudskima odbo- 
roma na območju istega okraja kakor tudi med ob- 
činskim ljudskim odborom na eni strani in drugim 
državnim organom, gospodarsko organizacijo ali za- 
vodom na drugi strani o tem, komu pripada uprav» 
splošnega ljudskega premoženja, ki je v splošni rabi, 
odloča okrajni ljudski odbor. 

22. člen 
Občinski ljudski odbor ima pravico, da sam od 

sebe ali po predlogu delovnih kolektivov, družbenih 
organizacij in državljanov ustanavlja iz proračunskih 
sredstev    občine   gospodarska   podjetja   ter  komu- 
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naine, kulturne,  prosvetne,  zdravstvene  in  socialne 
zavode in naprave. 

Občinski ljudski odbor lahko v sporazumu z 
drugimi občinskimi ljudskimi odbori ali ljudskimi 
odbori mest oziroma mestnih občin ustanavlja skupna 
podjetja in zavode. 

23. člen 

Občinski ljudski odbor ima do vseh gospodarskih 
organizacij in zavodov v občini pravice in dolžnosti, 
ki so določene z zakonom , s predpisi, oprtimi na 
zakone; proti njim lahko stori gospodarskoupravne in 
nadzorstvene ukrepe po posebnih predpisih. 

Gospodarski upravni organ nad skupnim pod- 
jetjem ali zavodom (drugi odstavek 22. člena) je tisti 
ljudski odbor, ki ga za to sporazumno določijo usta- 
novitelji, sicer pa tisti ljudski odbor, na katerega 
območju je sedež podjetja ali zavoda. 

24. člen 
Občinski ljudski odbor vodi na prvi stopnji 

upravni postopek, kolikor mu je to z zakonom izrecno 
dano v pristojnost. 

23. člen 
Občinski ljudski odbor mora skrbeti  za  izvrše- 

vanje svojih predpisov in drugih svojih sklepov. 

26. člen 
Občinski ljudski odbor mora dajati pravno 

pomoč vsem drugim državnim organom. 

27. člen 
Za vzdrževanje reda in miru in za administrativno 

izvrševanje svojih sklepov in odločb ima lahko ob- 
činski ljudski odbor občinsko ljudsko stražo. 

Občinsko ljudsko stražo ustanovi z odločbo repu- 
bliški organ za notranje zadeve v sporazumu z občin- 
skim ljudskim odborom. 

Občinski ljudski odbor, ki nima občinske ljudske 
straže, lahko naloži ljudski milici, da zavaruje admi- 
nistrativno izvršitev njegovih sklepov in odločb. 

28. člen 
Spore o pristojnosti med občinskimi ljudskimi 

odbori na območju istega okraja rešuje okrajni 
ljudski odbor. 

Spore o pristojnosti med občinskimi ljudskimi 
odbori na območju raznih okrajev rešuje Prezidij 
Ljudsko skupščine LRS. 

2. Razmerje med občinskimi ljudskimi odbori 
in višjimi državnimi organi 

29. člen 
Okrajni ljudski odbor ima pravico, nadzorovati 

občinske ljudske odbore, ali delajo po zakonu. 
Pri opravljanju tega nadzorstva ima okrajni 

ljudski odbor samo tiste pravice, ki so določene z 
zakonom. 

30. člen 
Okrajni ljudski odbor ima pravico, odpraviti ali 

razveljaviti nezakonite predpise občinskega ljudskega 
odbora. 

V zadevah, ki niso urejene z zakonom ali s sploš- 
nimi predpisi višjih državnih organov, ima okrajni 
ljudski odbor pravico, odpraviti ali razveljaviti tudi 

take predpise občinskega ljudskega odbora, s katerimi 
so prizadete splošne koristi. 

Svet okrajnega ljudskega odbora sme na svojem 
delovnem področju zadržati izvršitev nezakonitih 
predpisov občinskega ljudskega odbora oziroma takih 
njegovih predpisov, s katerimi so prizadete splošne 
koristi, in predlagati okrajnemu ljudskemu odboru, 
da jih odpravi ali razveljavi; v nujnih primerih ima 
to pravico tudi predsednik okrajnega ljudskega od- 
bora. Ti organi smejo zadržati izvršitev predpisov v 
roku, ki je določen za odpravo ali razveljavitev teh 
predpisov (34. člen). 

Ce okrajni ljudski odbor na predlog, naj odpravi 
ali razveljavi zadržani predpis občinskega ljudskega 
odbora, ne izda nobene odločitve v roku, ki je določen 
v 34. členu tega zakona, velja, da je zadržani predpis 
potrdil. 

31. člen 

Svet okrajnega ljudskega odbora sme na svojem 
delovnem področju odpraviti ali razveljaviti nezako- 
nite predpise sveta občinskega ljudskega odbora. 

Ce je tak predpis izdan na podlagi odloka ali 
drugega splošnega predpisa občinskega ljudskega od- 
bora, sme svet okrajnega ljudskega odbora samo za- 
držati izvršitev takega predpisa in predlagati občin- 
skemu ljudskemu odboru, da predpis odpravi ali raz- 
veljavi. Prav tako imajo pristojni sveti okrajnega 
ljudskega odbora tudi pravico, zadržati izvršitev ta- 
kega predpisa, ki ga izda svet občinskega ljudskega 
odbora v zadevah, ki niso urejene z zakonom ali s 
splošnimi predpisi višjih državnih organov, če so z 
njim prizadete splošne koristi. 

Ce občinski ljudski odbor, ki mu je predlagana 
odprava ali razveljavitev zadržanega predpisa njego- 
vega sveta, ne izda nobene odločitve v roku 30 dni od 
dneva, ko je bila izdana odločitev o zadržanju, se 
šteje, da je zadržani predpis potrdil. 

32. člen 
Splošne koristi so prizadete takrat, kadar je pred- 

pis občinskega ljudskega odbora ali njegovih organov 
v nasprotju s temeljnimi načeli pravnega reda Fede- 
rativne ljudske, republike Jugoslavije ali s splošno 
smerjo njenega socialističnega razvoja. 

35. člen 
Okrajni ljudski odbor oziroma njegov svet lahko 

opozori občinski ljudski odbor oziroma njegov svet, 
ki je izdal nezakonit predpis, na nezakonitost pred- 
pisa in zahteva od njega, naj tak predpis sam odpravi 
ali spremeni v roku, ki mu ga določi. 

34. člen 

Okrajni ljudski odbor oziroma njegov svet sme 
odpraviti ali razveljaviti predpis občinskega ljudskega 
odbora oziroma njegovega sveta v 60 dneh po njegovi 
izdaji. 

35. člen 

Odločitev o odpravi, razveljavitvi ali zadržanju 
predpisa občinskega ljudskega odbora mora biti ob- 
razložena in se mora sklicevati na ustrezne predpise. 

36. člen 

Svoje odloke, odredbe in navodila mora občinski 
ljudski odbor poslati okrajnemu ljudskemu odboru 
najkasneje v treh dneh od dneva izdaje. 
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37. člen 

Občinski ljudski odbor, katerega predpis je bil od- 
pravljen, razveljavljen ali zadržan, ima pravico do 
pritožbe na Prezidij Ljudske skupščine LRS. 

Svet občinskega ljudskega odbora, katerega pred- 
pis je bil odpravljen, razveljavljen ali zadržan, ima 
pravico do pritožbe na pristojni republiški državni 
organ. 

Pritožba se vloži v 15 dneh po prejemu odločitve. 
Organ, ki mu je pritožba predložena, lahko odlo- 

čitev, zoper katero je pritožba vložena, potrdi, odpravi 
ali razveljavi. 

38. člen 

Okrajni ljudski odbor sme odločbe občinskega 
ljudskega odbora oziroma njegovih organov, ki so bile 
izdane v upravnem postopku, odpraviti, razveljaviti 
aH spremeniti samo po določbah upravnega postopka. 

39. člen 

Če okrajni ljudski odbor ali njegov svet ne 
izvršuje svoje nadzorstvene pravice nad zakonitostjo 
dela občinskega ljudskega odbora, ga Prezidij Ljud- 
ske skupščine LRS oziroma pristojni republiški držav- 
ni organ opozori na nezakonitost predpisa občinskega 
ljudskega odbora in zahteva od njega, naj tak predpis 
odpravi ali razveljavi v roku, ki mu ga za to določi. 

Če okrajni ljudski odbor ali njegov svet tudi 
Po preteku tega roka ne odpravi ali razveljavi takega 
predpisa občinskega ljudskega odbora ali njegovih 
organov, ima Prezidij Ljudske skupščine LRS oziroma 
Pristojni republiški državni organ pravico, da v 30 
dneh od dneva, s katerim preteče rok po prednjem 
odstavku, v svoji pristojnosti sam izda odločitev o 
odpravi ali razveljavitvi, za katero je sicer pristojen 
nadzorstveni organ. 

40. člen 

Če občinski ljudski odbor oziroma njegov organ 
opravila, ki bi ga moral izvršiti, ali opravila, ki mu 
Sa je v svoji pristojnosti naložil okrajni ljudski od- 
por, sploh ne izvrši ali ne izvrši o pravem času, ga sme 
svršiti okrajni ljudski odbor sam, občinski ljudski 
odbor pa mu mora povrniti s tem zvezane stroške. 

Zoper odločitev, s katero "okrajni ljudski odbor 
ali njegov svet sam prevzame izvršitev opravila, za 
katero je pristojen občinski ljudski odbor ali njegov 
syet, ima občinski ljudski odbor ali njegov svet pra- 
vico, pritožiti se Prezidiju Ljudske skupščine LRS 
oziroma pristojnemu republiškemu državnemu organu 
v 15 dneh po prejemu odločitve. 

41. člen 

Kjer se v tem poglavju govori o odpravi, razve- 
ljavitvi ali zadržanju nezakonitih pravnih predpisov, 
veljajo ustrezne določbe tudi za vse druge nezakonite 
ukrepe občinskega ljudskega odbora in njegovih sve- 
tov, kolikor ne gre za odločbe v upravnem postopku 
(38. člen). 

42. člen 

Če občinski ljudski odbor obravnava zadeve, ki 
spadajo v pristojnost višjega državnega organa po 
drugem odstavku 2. člena tega zakona in mu predlaga, 
kako naj se rešijo, mora ta organ obvestiti občinski 
judski odbor o svojem stališču do njegovega pred- 
loga. 

43. člen 

Če je občinski ljudski odbor mnenja, da je višji 
državni organ s svojim predpisom ali z drugo odlo- 
čitvijo kršil kakšno njegovo pravico, ki izvira iz za- 
kona, ima pravico podati opozoritev Prezidiju Ljudske 
skupščine LRS ali Prezidiju Ljudske skupščine FLRJ, 
će gre za predpis zveznega organa. 

Če prezidij ljudske skupščine s svojo odločitvijo 
krši kakšno pravico občinskega ljudskega odbora, ki 
izvira iz zakona, opozori na to občinski ljudski odbor 
ljudsko skupščino. 

Prezidij oziroma ljudska skupščina sine na opozo- 
ritev odpraviti ali razveljaviti predpis oziroma odloči- 
tev, zoper katero je vložena opozoritev. 

Opozoritev ne zadrži izvršitve predpisa oziroma 
odločitve. 

44. člen 

Okrajni ljudski odbor skrbi za to, da bo delova- 
nje občinskih ljudskih odborov pravilno, in jim daje 
potrebno strokovno in tehnično pomoč. 

45. člen 

Prezidij Ljudske skupščino LRS lahko sam od 
sebe ali po predlogu pristojnega okrajnega ljudskega 
odbora razpusti vsak občinski ljudski odbor na ozem- 
lju Ljudske republike Slovenije, če je njegovo delo- 
vanje v očitnem nasprotju z ustavo FLRJ, ustavo LRS, 
z zveznimi ali republiškimi zakoni, zlasti če občinski 
ljudski odbor kljub opozoritvi okrajnega ljudskega 
odbora ne opravlja svojih nalog. 

Preden izda Prezidij Ljudske skupščine LRS ukaz 
po prvem odstavku tega člena, mora zaslišati pri- 
zadeti občinski ljudski odbor. 

Če se občinski ljudski odbor razpusti, imenuje 
Prezidij Ljudske skupščine LRS začasno upravo izmed 
članov razpuščenega občinskega ljudskega odbora ali 
izmed drugih državljanov, ki imajo pravico, biti iz- 
voljeni za odbornika občinskega ljudskega odbora. 
Začasna uprava sme opravljati samo tekoče upravne 
zadeve. 

Če se razpusti občinski lji dski odbor, se morajp 
z ukazom o razpustu hkrati razpisati volitve za novi 
občinski ljudski odbor. Volitve morajo biti najpozneje 
v dveh mesecih po razpustu. 

5. Odškodninska odgovornost občine 

46. člen 

Občina je odgovorna za škodo, ki jo odbornik, 
član sveta ali uslužbenec občinskega ljudskega od- 
bora napravi z nezakonitim dejanjem državljanu ali 
pravni osebi pri opravljanju svojih dolžnosti. 

Ov1;odovanec vloži odškodninski zahtevek pri ob- 
činskem ljudskem odboru. Če ta zahtevku sploh ne 
ugodi,ali mu ugodi samo deloma ali če se v 30 dneh 
potem," ko je zahtevek prejel, ò njem sploh ne izjavi, 
lahko oškodovanec vloži tožbo pri pristojnem civilnem 
sodišču. 

Plačano odškodnino sme občina izterjati od odbor- 
nika, člana sveta oziroma uslužbenca, ki je napravil 
škodo z nezakonitim dejanjem. 

Za zastaranje odškodninskih zabfevkov in za 
sodno pristojnost glede odškodninskih sporov veljajo 
iste določbe kot za državne uslužbence. 
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Tretje poglavje 

ORGANIZACIJA IN DELO OBČINSKEGA 
LJUDSKEGA ODBORA 

1. Sestava občinskega ljudskega odbora 

47. člen 

Občinski ljudski odbor sestavlja 11 do 35 odbor- 
nikov. 

Število odbornikov občinskega ljudskega odbora 
določi statut glede na velikost občine in na število 
prebivalcev kakor tudi glede na posebnosti gospodar- 
skih, socialnih, kulturnih in drugih razmer v občini. 

48. člen 
Ce se del občine, ki je bil pri volitvah v občinski 

ljudski odbor posebna volilna enota, pridruži drugi 
občini, mestni občini oziroma mestu, postanejo tisti 
odborniki občinskega ljudskega odbora, ki so bili 
izvoljeni v volilni enoti, ki se pridruži, odborniki ljud- 
skega odbora občine, mestne občine oziroma mesta, 
katerega območje se poveča. 

2. Delovno področje občinskega ljudskega odbora 

49. člen 

Občinski ljudski odbor opravlja vse zadeve, za 
katere je pristojen, na svojih sejah, nekatere upravne 
zadeve pa lahko opravlja tudi po svojih svetih. 

50. člen 

Samo na svoji seji opravlja občinski ljudski od- 
bor tele zadeve in jih ne more opravljati po svojih 
organih: 

1. izda in spreminja svoj statut; 
2. izdaja odloke in odredbe; 
3. voli in razrešuje predsednika občinskega ljud- 

skega odbora in odbornika, ki nadomešča predsednika, 
kadar je ta začasno odsoten ali zadržan; 

4. ustanavlja in odpravlja odborniške komisije 
in posebne komisije; 

5. voli in razrešuje člane svojih odborniških 
komisij ter predsednike in člane svojih svetov in po- 
sebnih komisij; 

6. daje dovoljenje za pripor ali preiskovalni za- 
por odbornika; 

7. sklepa  o  prenehanju  mandatov  odbornikov; 
8. določa območja, za katera se sklicujejo zbori 

volivcev; sklepa o sklicanju in odloča o sklepih zbo- 
rov volivcev; 

9. sklepa o razpisu občinskega referenduma; 
10. izdaja občinski proračun in potrjuje sklepni 

račun; 
11. daje mnenje in pripombe k predlogu okraj- 

nega družbenega plana; 
12. izdaja regulacijske načrte za občino in njena 

naselja; 
15. uvaja v skladu z zakonitimi predpisi občin- 

sko doklado; 
14. uveljavi po sklepu zbora volivcev posebni 

krajevni prispevek; 
15. sklepa o gospodarskoupravnih ukrepih; 
16. sklepa o ustanovitvi, spojitvi in prenehanju 

gospodarskih podjetij in zavodov ter o prenosu osnov- 
nih sredstev gospodarskih podjetij; 

17. imenuje in razrešuje direktorje podjetij in 
upravitelje zavodov; 

18. sklepa o razpolaganju s splošnim ljudskim 
premoženjem, s katerim gospodari; 

19. sklepa o najetju posojila in o tem, da prevza- 
me občina poroštvo za posojilo gospodarski organiza- 
ciji ali zavodu v občini; 

20. sklepa o višini stalne nagrade predsedniku 
občinske»" ljudskega odbora in o ureditvi povračila 
stroškov odbornikom, članom svetov in članom poseb- 
nih komisij; 

"4. imenuje in razrešuje uslužbence občinskega 
ljudskega odbora; 

22. določa delovna mesta v administraciji občin- 
skega lj' dskega odbora; 

23. odloča o pritožbah uslužbencev in delavcev 
občinskega ljudskega odbora zoper odločbe predsed- 
nika glede njihovih delovnih razmerij: odloča o pri- 
tožbah uslužbencev zoper odločbe predsednika, s ka- 
terimi jih je kaznoval zaradi disi plinskih nerodnosti, 
in o pritožbah delav J v zoper odločbe, s katerimi jih 
je kaznoval zaradi disciplinskih prekrškov; 

24. sklepa o tem, ali se naj poda opozoritev zoper 
nezakonit predpis ali drugo odločitev višjega držav- 
nega organa, s katero so kršene pravice občinskega 
ljudskega odbora; 

25. opravlja druge zadeve, katere mora po zakonu 
ali statutu občinski ljudski odbor opravljati samo 
na seji. 

3. Konstituiranje občinskega ljudskega odbora 

51. člen 

Zaradi konstituiranja skliče dotedanji predsednik 
občinskega ljudskega odbora na novo izvoljene odbor- 
nike takoj po objavi volilnih izidov na prvo sejo. Ta 
mora biti najpozneje petnajsti dan po dnevu volitev. 

Ce predsednik v omenjenem roku ne skliče na 
novo izvoljenih odbornikov, se odborniki zberejo sami 
prvo nedeljo po tem roku ob deveti uri v prostoru, ki 
je določen za seje občinskega ljudskega odbora. 

52. člen 
Prvo sejo začne in vodi najstarejši odbornik. Nato 

se izvoli verifikacijska komisija treh članov, da pre- 
gleda potrdila o izvolitvi odbornikov in preizkusi pra- 
vilnost njihove izvolitve ter o tem poroča občinskemu 
ljudskemu odboru. 

53. člen 
O verifikaciji odborniških mandatov odločajo od- 

borniki občinskega ljudskega odbora. 
Odbornik, čigar mandat je sporen, ne more glaso- 

vati o potrditvi svojega mandata, če se o njegovi veri- 
fikaciji posebej glasuje. 

54. člen. 
Občinski ljudski odbor izvolitev posameznega 

svojega odbornika potrdi ali ne potrdi, lahko pa od- 
ločanje o tem odloži in odredi potrebne poizvedbe. 

Ce se odbornikov mandat ne potrdi zato, ker 
izvoljeni odbornik nima pogojev, da bi smel biti iz- 
voljen za odbornika, se opravijo za ta mandat po- 
novne volitve. Ponovne volitve morajo biti tudi takrat, 
če se mandat ne potrdi zaradi takih nepravilnosti pri 
volitvah, ki so bistveno vplivale na končni izid voli- 
tev. Te volitve se razpišejo najpozneje za petnajsti 
dan po odločitvi glede verifikacije tega mandata. 
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55. člen 
Po verifikaciji mandatov odborniki, katerih izvo- 

litev je potrjena, prisežejo in podpišejo prisego. 
Prisega se glasi: >Prisežem, da bom zvesto služil 

ljudstvu, da bom vestno in vdano izpolnjeval svoje 
dolžnosti in varoval čast ljudskega odbornika in da 
bom, držeč se ustave in zakonov, varoval, razvijcd in 
branil demokratične pridobit.e narodnoosvobodilnega 
boja in ljudske revolucije in da bom delal z vsemi 
svojimi močmi za,zgraditev socializma, za napredek 
občine. Ljudske republike Slovenijo in Federativne 
ljudske republike Jugoslavije.« 

Odborniki, ki pripadajo narodnim manjšinam, 
smejo priseči v svojem jeziku. 

Dokler odbornik ne priseže, ne more opravljati 
odborni re ih pravic in dolžnosti. 

56. čl en 

Po zaprisegi izvolijo odborniki predsednika ob- 
činskega ljudskega odbora, ki prevzame nadaljnje 
vodstvo seje. 

Občiuski ljudski odbor,izvoli nato odbornika, ki 
bo nadomeščal predsednika občinskega ljudskega od- 
bora, kadar bo ta začasno odsoten ali zadržan, člane 
svojih stalnih odborniških komisij 1er predsednike 
in člane svojih svetov. 

4. Zasedanje občinskega ljudskega odbora 

57. člen 

Občinski ljudski odbor stalno zaseda vso dobo, za 
katero je bil izvoljen, in dela ali na sejah ali v svetili 
oziroma v odborniških komisijah. 

Občinski ljudski odbor mora imeti soje najmanj 
enkrat na mesec 

58. člen 

Seje občinskega ljudskega odbora sklicuje pred- 
sednik občinskega ljudskega odbora. 

Vsak odbornik mora biti povabljen na sejo s pi- 
smenim vabilom, v katerem je treba povedati kraj in 
cas seje in predlog dnevnega reda. 

Vabilo z dnevnim redom seje se objavi na oglasni 
deski občinskega ljudskega odbora in tako, kot je kje 
v navadi. 

Vsak odbornik ima pravico k predlaganemu dnev- 
nemu redu predlagati dopolnitve in spremebe pred- 
loga dnevnega reda. 

59. člen 

Ce zahteva petina odbornikov občinskega' ljud- 
skega odbora ali če zaukaže okrajni ljudski odbor ali. 
Prezidij Ljudske skupščine LRS, da se skliče seja, in 
èe se hkrati navede predlog dnevnega reda, mora pred- 
sednik občinskega ljudskega odoora sklicati sejo v 
Petih dneh. 

•   60. člen t 

\, ,\pe Predsednik občinskega ljudskega odbora ne 
skliče seje, čeprav bi jo po zakonu ali na zahtevo 
Petine odbornikov moral sklicati, se lahko občinski 
S
JI ' odbor sestane tudi sam, če skliče sejo petina 

odbornikov. 

61. člen 
Seje občinskega ljudskega odbora vodi pred- 

sednik občinskega ljudskega odbora. 

62. člen 
Na začetku seje občinski ljudski odbor razprav- 

lja in sklepa o dnevnem redu seje in izvoli dva overi» 
telja zapisnika. 

Seja se ne sme zaključiti, dokler ni izčrpan 
dnevni red. 

63. člen 
Občinski ljudski odbor razpravlja in sklepa o 

poročilu, ki ga da o svojem delu predsednik občin- 
skega ljudskega odbora oziroma o delu^ svetov pred- 
sedniki svetov občinskega ljudskega odbora. 

64 člen 

Pravico razpravljati in glasovati imajo-samo od- 
borniki občinskega ljudskega odbora, pravico razprav- 
ljati pa tudi predsednik okrajnega ljudskega odbora 
kakor tudi na območju občine izvoljeni poslanci Ljud- 
ske skupščine FLRJ in Ljudske skupščine LRS in od- 
borniki okrajnega ljudskega odbora. Občinski ljudski 
odbor pa lahko sklene, da se sme udeležiti razprav- 
ljanja tudi oseba, ki ni odbornik. 

Pravico, dajati občinskemu ljudskemu odboru 
predloge, imajo odborniki, odborniške komisije in sveti 
občinskega ljudskega odbora. O predlogu mora biti 
izdan sklep. 

Odbornik je izključen od razpravljanja in glaso- 
vanja, če gre za zadevo, v kateri je neposredno pri- 
zadet sam ali njegovi bližnji sorodniki. 

65. člon 
Odborniki imajo pravico, na sejah občinskega 

ljudskega odbora ustno ali pismeno zastavljati vpra- 
šanja predsedniku občinskega ljudskega odbora in 
predsednikonV svetov. P.odsednik občinskega ljudske- 
ga odbora oziroma predsednik sveta mora odgovoriti 
na vprašanje ustno najpozneje na prihodnji sejj. 

66. člen 
Seje občinskega ljudskega odbora so javne., Ce to 

zahtevajo pomembne splošne koristi, pa lahko občin- 
ski ljudski odbor sklene, da pri posamezni seji ali 
delu seje občinstvo ne bo navzoče. 

67. člen   ' 

Občinski ljudski odbor sklepa veljavno, če je na 
seji imvzoča večina njegovih odbornikov. 

Občinski ljudski odbor sklepa z večino glasov 
navzočih odbornikom razen kadar je z zakonom ali 
s statutom občinskega ljudskega odbora predpisana 
posebna večina. 

Statut občinskega ljudskega odbora se sprejme in 
spremeni z večino glasov vseh odbornikov občinskega <4 

ljudskega odbora. • 4 

68. člen 
Na seji se glasuje praviloma javno; glasuje se 

lahko samo osebno. 
Tajno se glasuje, če tako sklene občinski ljudski 

odbor. v 

69. člen 

Predsednik občinskega ljudskega odbora sme 
opomniti odbornika, ki s svojim vedenjem ali ravna- 
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njem moti sejo. Ce odbornik kljub opominu še na- 
prej moti sejo, ga .c občinski ljudski odbor od seje 
izključiti. 

70. člen 

O sejah občinskega ljudskega odbora se piše za- 
pisnik; podpišejo ga predsednik in overitelja zapis- 
nika. 

Overjeni zapisnik se takoj pošlje okrajnemu ljud- 
skemu odboru. 

71. člen 

Natančnejše določbe o delu v liikacijske komi- 
sije in verifikaciji mandatov ter o sklicevanju, 
delu in poteku sej občinskega ljudskega odbora pred- 
piše statut občinskega ljudskega odbora. 

5. Odborniške komisije občinskega ljudskega odbora 

72. člen 

Za preučevanje posameznih vprašanj, za priprav- 
ljanje sklepov in za izpeljavo anket izvoli občinski 
ljudski odbor izmed svojih odbornikov svoje stalne 
in začasne odborniške komisije. 

Stalne odborniške komisije izvoli občinski ljud- 
ski odbor na'prvi seji za vso mandatno dobo, začasne 
komisije pa po potrebi. Začasna komisija dela, dokler 
ne opravi zaupane ji naloge oziroma dokler je občin- 
ski ljudski odbor ne razreši. Občinski ljudski odbor 
pa lahko ,vsak čas razreši vse ali posamezne člane 
katerekoli odborniške komisije in izvoli nove. 

Posamezni odbornik je lahko član največ, dveh 
stalnih odborniških komisij. • 

73. člen 

Vsak občinski ljudski odbor ima svojo mandatno- 
îmunitetno komisijo in svojo računsko komisijo. 

Računska komisija nadzoruje izvrševanje občin- 
skega proračuna. 

Občinski ljudski odbor lahko ustanovi tudi druge 
stalne odbprniške komisije, kakor komisijo za pravne 
predpise, komisijo za gospodarstvo ter komisijo za 
prošnje in pritožbe. 

74. člen 

Stalne odborniške komisije preučujejo predloge, 
ki jim jih daje v preučevanje občinski ljudski odbor. 

O predlogih da odborniška komisija svoje po- 
ročilo na seji občinskega ljudskega odbora. 

75. člen 

Predsednik občinskega ljudskega odbora in pred- 
sedniki svefov občinskega ljudskega odbora ne smejo 
hiti člani odborniških komisiji 

76. člen 

Stalne odborniške komisije so sestavljene iz 3 do 
5 članov; računska komisija ima 3 člane. 

Vsaka komisija izbere , izmed sebe predsednika. 
Komisije sklepajo z večino glasov svojih članov. 
O delu komisije se piše zapisnik. 

,   # 
77. člen 

Natančnejše predpise o ustanovitvi, sestavi in delu 
stalnih .odborniških komisij določi statut, za začasne 
odborniške komisije pa sklep o njihovi' ustanovit^. 

6. .Pravni predpisi, odločbe in drugi sklepi občinskega 
ljudskega odbora 

78. člen 

Občinski ljudski odbor izdaja splošne predpise, 
odločbe in druge sklepe. 

79. člen 
Splošne predpise izdaja občinski ljudski odbor v 

obliki odlokov, odredb in navodil. 

80. člen 
Odloke, odredbe in navodila podpisuje predsed- 

nik občinskega ljudskega odbora. 

81. člen ' 
Odloke in odredbe občinskega ljudskega odbora 

je treba objaviti; objavijo se na način, ki je kje v 
navadi, če drugačen način objave ni posebej pred- 
pisan. 

Glede drugih sklepov odloča občinski ljudski od- 
bor, ali in kako naj se objavijo. 

Splošni predpisi občinskega ljudskega odbora 
začnejo veljati z dnem, ko so objavljeni, če ni v teh 
predpisih drugače določeno. 

82. člen 

O vprašanjih, ki jih ne reši s splošnim predpisom, 
sprejema občinski ljudski odbor sklepe. 

Z odločbami in sklepi rešuje občinski ljudski od- 
bor (udi posamezno zadeve iz svoje pristojnosti. 

Četrto  poglavje 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ODBORNIKOV 

83. člen 

Odborniki imajo pravico in dolžnost, udeleževati 
se sej občinskega ljudskega odbora in sodelovati pri 
njegovem delu, sodelovati pri delu odborniških komi- 
sij in svetov, v katere so izvoljeni, in opravljati vse 
druge dolžnosti in naloge, ki jim jih zaupa občinski 
ljudski odbor. 

Odborniki se smejo udeleževati tudi sej tistih od- 
borniških komisij in svetov, katerih člani niso, in 
smejo na njih sodelovati pri obravnavanju brez gla- 
sovalne pravice. 

84 člen 
Vsak odbornik občinskega ljudskega odbora ima 

pravico, predlagati odloke, odredbe, navodila, odločbe 
in druge sklepe v vseh zadevah, ki spadajo v pristoj- 
nost občinskega ljudskega odbora. ' 

Odborniki imajo pravico, na sejah občinskega 
ljudskega odbora ustno ali pismeno zastavljati vpra- 
šanja (65. člen). 

85. člen , 
Odborniki se morajo udeleževati  zborov svojih 

volivcev; volivcem morajo poročati o svojem delu in 
o.delu občinskega ljudskega odbora ter jim o tem da- 
jati račun. 

86. člen    • 

Odbornik ne more bili uslužbenec v administra- 
ciji svojega občinskega ljudskega odbora. 

87. člen 
Za svoje odborniško delo so odborniki odgovorni 

svojemu ljudskemu odboru. 
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Občinski ljudski odbor lahko izreče odborniku, 
ki je prekršil svoje odborniške dolžnosti, opomin ali 
pa ga odveze od zaupanih dolžnosti. 

Občinski ljudski odbor lahko predlaga, da de 
začne postopek za odpoklic odbornika, če se odbor- 
nik najmanj šest mesecev ni udeležil nobene seje 
občinskega ljudskega odbora ali njegovega sveta in 
se za to ne opraviči. 

88. člen 
Pri opravljanju odborniških dolžnosti imajo od- 

borniki imuniteto. 
Za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 

dolžnosti, ni dovoljeno odbornika brez privolitve nje- 
govega ljudskega odbora pripreti ali dati v preisko- 
valni zapor. Privolitev ni potrebna, če gre za kaznivo 
dejanje, za katero je preiskovalni zapor obvezen, ali 
če je bil odbornik zaloten pri kaznivem dejanju, za 
katero je predpisana kazen strogega zapora, daljša 
od enega leta, ali hujša kazen, ali če je nevarnost, da 
bi pobegnil. 

Organ, ki je začel zoper odbornika kazenski po- 
stopek, mora to brez odlašanja naznaniti njegovemu 
občinskemu ljudskemu odboru. 

89. člen 
Odborniki so svojemu občinskemu ljudskemu od- 

boru materialno odgovorni za škodo, ki jo pri oprav- 
ljanju svoje odborniške dolžnosti napravijo občini 
neposredno ali pa s tem, da so prizadejali državljanom 
ali pravnim osebam z nezakonitim opravljanjem od- 
borniške dolžnosti škodo, ki jo mora občina povrniti. 

O odškodninski odgovornosti odbornikov in o vi- 
šini odškodnine odloča občinski ljudski odbor. Zoper 
njegovo odločbo sme odbornik v 30 dneh po prejemu 
odločbe vložiti tožbo pri pristojnem sodišču. 

90. člen 
Odborniki imajo pravico, da se jim povrnejo 

stroški, ki jih imajo pri opravljanju odborniških dolž- 
nosti, in pravico, da se jim povrne dejansko izgub- 
ljeni redni zaslužek za čas, ko opravljajo te dolžnosti. 

Občinski ljudski odbor izda v skladu z republi- 
škimi predpisi natančnejše določbe o tem, v kakšnih 
primerih in v kakšni višini se odbornikom povrnejo 
stroški in izgubljeni zaslužek. 

91. člen 
Odborniku preneha mandat pred potekom časa, 

za katerega je bil izvoljen: 
1. če izgubi volilno pravico — z dnem, ko jo 

izgubi; 
2. če ga volivci odpokličejo — z dnem, ko se iz- 

glasuje odpoklic; 
3. če se odpove mandatu — z dnem, ko sprejme 

ljudski odbor njegovo odpoved; 
4. če je bil obsojen za kaznivo dejanje iz koristo- 

ljubnosti ali če je bil obsojen za kakšno drugo kaznivo 
dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev, ali 
°a kazen strogega zapora — z dnem, ko postane sodba 
pravnomočna; 

5. če sprejme službo v administraciji svojega ljud- 
skega odbora — z dnem, ko nastopi službo. 

92. člen 
Zoper sklep občinskega ljudskega odbora, s kate- 

rim se ugotovi, da je prenehal mandat, se sme odbor- 
.nik pritožiti okrajnemu ljudskemu odboru v 15 dneh 
Potem, ko je prejel sklep. 

Peto poglavje 

ORGANI OBČINSKEGA LJUDSKEGA ODBORA 
1. Predsednik občinskega ljudskega odbora 

93. člen 
Občinski ljudski odbor izbere izmed svojih od- 

bornikov predsednika. 
Predsednik predstavlja občinski ljudski odbor in 

zastopa občino kot pravno osebo pred državnimi orga- 
ni in v pravnih razmerjih nasproti posameznim fizič- 
nim in pravnim osebam. Predsednik sme od primera 
do primera pooblastiti koga drugega, da zastopa 
občino. 

94. člen 
Predsednika voli in razreši ljudski odbor na 

svoji seji. 
Ista oseba je lahko predsednik zaporedoma največ 

dve delovni dobi občinskega ljudskega odbora. 
Ko preteče delovna doba občinskega ljudskega 

odbora, opravlja predsednik še nadalje svoje delo 
do izvolitve novega predsednika. 

Predsednik občinskega ljudskega odbora ne more 
biti hkrati predsednik ali član sveta ali komisije 
svojega ljudskega odbora. 

95. člen 
Predsednik opravlja tele zadeve: 
1. sklicuje seje ljudskega odbora in jih vodi; 
2. skrbi za pripravo sej ljudskega odbora in be- 

stavlja predloge dnevnega reda za seje; 
3. skrbi, da se sklepi ljudskega odbora in sklepi 

višjih državnih organov pravilno izvršujejo; 
4. poroča ljudskemu odboru o svojem delu in o 

delu administracije; 
5. skrbi za skladnost dela svetov ljudskega od- 

bora in po potrebi zahteva v posameznih primerih 
odločitev ljudskega odbora; 

6. ima pravico, zahtevati od predsednika sveta po- 
ročilo o delu sveta, po potrebi sklicuje seje sveta in sme 
zahtevati, da se o posameznih vprašanjih razpravlja in 
sklepa na seji sveta; določi iz vrst odbornikov na- 
mestnika predsedniku sveta, če je ta začasno odsoten 
ali zadržan; 

7. skrbi, da redno poteka delo odborniških komisij 
ljudskega odbora, ki jih po potrebi lahko tudi sam 
sklicuje na seje; 

8. skrbi, da se sestavijo predlog občinskega pro- 
računa in predlog sklepnega računa, predlogi odlokov 
in drugih predpisov, ki jih predlagajo ljudskemu od- 
boru sveti in drugi organi ljudskega odbora; skrbi, da 
te predloge o pravem času dobijo pristojne stalne od- 
borniške komisije ljudskega odbora; 

9. razglaša odloke in odredbe ljudskega odbora, 
druge sklepe ljudskega odbora in njegovih organov 
pa, če je razglasitev predpisana; 

10. opravlja nadzorstvo nad delom administracije 
in vseh uslužbencev v administraciji ljudskega od- 
bora; izdaja odločbe o delovnih razmerjih uslužbencev 
in delavcev v mejah pravic, ki mu jih daje zakon ali 
statut ljudskega odbora; določa, kdo bo nadomeščal 
tajnika občinskega ljudskega odbora, kadar je ta za- 
časno odsoten ali zadržan; predlaga proti tajniku in 
drugim uslužbencem občinskega ljudskega odbora 
disciplinski postopek in jim izreka kazni za disciplin- 
ske nerednosti: izreka kazni za disciplinske prekrške 
delavcev ljudskega odbora; 
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11. sklicuje zbore volivcev; 
12. opravlja vse druge zadeve, ki spadajo v 

njegovo delovno področje po zakonu ali po drugih 
predpisih višjih državnih organov, po statutu ali po 
sklepih ljudskega odbora. 

96. člen 
Kadar je predsednik začasno odsoten ali zadržan, 

ga nadomešča odbornik, ki ga določi občinski ljudski 
odbor. 

97. člen 
Predsednik dobiva za svoje delo v ljudskem od- 

boru stalno denarno nagrado. 

2. Sveti občinskega ljudskega odbora 

98. člen 
V občinskih ljudskih odborih se lahko po potrebi 

ustanovijo sveti za opravljanje nekaterih upravnih 
zadev. 

Pri izvrševanju odlokov, odredb, navodil in 
drugih sklepov občinskega ljudskega odbora ter za- 
konov in drugih splošnih predpisov višjih državnih 
organov opravljajo sveti zlasti tele upravne zadeve: 

1. obravnavajo načelna vprašanja svoje uprav- 
ne panoge, usmerjajo z navodili in napotili delo ad- 
ministracije občinskega ljudskega odbora v svoji 
upravni panogi in nadzorujejo, če se njihovi sklepi 
izvršujejo; 

2. pripravljajo predloge odlokov in drugih sploš- 
nih predpisov, ki naj jih izda občinski ljudski odbor; 
izdajajo ukrepe za izvrševanje predpisov svojega 
ljudskega odbora, za katere so pooblaščeni; 

3. izdajajo odločbe v upravnem postopku, če po 
zakonu in drugih splošnih predpisih višjih državnih 
organov, po statutu ali odloku občinskega ljudskega 
odbora to spada v njihovo pristojnost. 

99. člen 
Svet je kolegijsko telo; sestavljajo ga predsednik 

in 4 do 8 članov. 
Predsednika sveta izvoli občinski ljudski odbor 

izmed odbornikov, druge člane pa izmed odbornikov, 
predstavnikov gospodarskih in družbenih organizacij 
in zavodov in izmed takih državljanov, ki po svojih 
osebnih in strokovnih zmožnostih lahko pomagajo pri 
izpolnjevanju nalog sveta. Za člana sveta je lahko 
izvoljen samo državljan, ki sme biti izvoljen za od- 
bornika ljudskega odbora. 

Predsednik in člani sveta se volijo za eno leto. 
Nihče ne more biti član več kot dveh svetov. 
Člani sveta imajo enake pravice in dolžnosti. 
Uslužbenec v administraciji občinskega ljudskega 

odbora ne more biti član sveta. 

100. člen 
Sveti delajo tudi po preteku delovne dobe ob- 

činskega ljudskega odbora, dokler novi ljudski odbor 
ne izvoli novih svetov. 

101. člen 
Sveti so za svoje delo odgovorni občinskemu ljud- 

skemu odboru. Sveti dajejo poročila o svojem delu in 
tudi predloge za reševanje tistih zadev, ki jih ne 
smejo sami reševati. 

Občinski ljudski odbor lahko vsak čas razreši 
vse ali posamezne člane sveta in na njihovo mesto 
izvoli druge.  ' 

102. člen 
Sveti delajo na sejah. 
Seje sklicuje predsednik sveta v rokih, ki jih do- 

loča statut, po potrebi ali po sklepu sveta. Sejo mora 
sklicati tudi, če to zahteva predsednik občinskega ljud- 
skega odbora ali tretjina članov sveta. V nujnih 
primerih sme sklicati sejo sveta tudi predsednik ob- 
činskega ljudskega odbora sam. 

Vabilo na sejo mora obsegati tudi predlog dnev- 
nega reda. 

Svet sme veljavno sklepati, če je na seji navzoča 
večina članov sveta. 

Ce se o kakšni zadevi glasuje, velja za sprejet 
tisti sklep, za katerega je glasovala večina navzočih 
članov sveta. 

103. člen 
Seje sveta vodi predsednik sveta. 
Na vsaki seji poroča predsednik sveta o izvršitvi 

sklepov zadnje seje in o tokoSih vprašanjih, lahko pa 
za poročanje o posameznih vprašanjih dnevnega reda 
pooblasti tudi tajnika ali kakšnega drugega usluž- 
benca obči skega ljudskega odbora. 

Če svet ali predsednik sveta misli, da je treba 
kakšno 7adevo predložiti občinskemu ljudskemu od- 
boru, se na seji sveta stvar sicer lahko obravnava, 
vendar pa svet ne more o stvari odločiti, marveč lahko 
poda samo predlog občinskemu ljudskemu odboru v 
odločitev. Če občinski ljudski odbor sklene, naj o 
stvari odloči svet, je svet na ta sklep vezan. 

Predsednik sveta podpisuje odločbe, ki jih izdaja 
svet po 3. točki 98. člena tega zakona. 

104. člen 
O sejah sveta so piše zapisnik; na zahtevo člana 

sveta se zapiše v zapisnik tudi njegovo ločeno mnenje. 
Zapisnik   podpišeta   predsednik   sveta   in   zapisnikar. 

105. člen * 
Člani sveta imajo pravico, da se jim povrnejo 

stroški, ki jih imajo pri opravljanju svojih dolžnosti 
v svetu, in pravico, da so jim povrne dejansko iz- 
gubljeni redni zaslužek za čas, ko opravljajo te 
dolžnosti. 

106. člen 
Člani sveta, ki niso odborniki občinskega ljud- 

skega odbora, so za škodo, ki jo napravijo pri oprav- 
ljanju svojih dolžnosti, odgovorni tako kot odborniki 
občinskega ljudskega odbora. 

107. člen 
Statut občinskega ljudskega odbora predpiše, ali 

ima občinski ljudski odbor svete in katere, kakor tudi 
natančnejše določbe o številu članov, organizaciji, 
delovnem področju in delu svetov. 

3. Posebne komisije in drugi organi občinskega 
ljudskega odbora 

108. člen 

Občinski ljudski odbor lahko ustanovi za pripravo 
ali za izvedbo posameznih nalog posebne komisije, ki 
pa nimajo pravice odločanja. 

Člani teh komisij so lahko odborniki ali drugi 
državljani. 

Delo in organizacijo komisije določi občinski 
ljudski odbor s sklepom o ustanovitvi komisije. 
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109. člen 
Za opravljanje posameznih nalog so na podlagi 

splošnih predpisov višjih državnih organov pri ob- 
činskem ljudskem odboru tudi druge posebne komisije 
(na primer komisija za prekrške) aH drugi posebni 
organi, katerih delo in organizacijo določajo ti pred- 
pisi. 

Sesto poglavje 

VAŠKI ODBORI 

110. člen 
V vaseh in naseljih se lahko ustanovijo vaški 

odbori zato, da se lahko uspešno opravijo posamezne 
zadeve, za katere je pristojen občinski ljudski odbor, 
zato da državljani laže pridejo do svojih pravic in 
zato da se opravijo take zadeve, ki imajo pomen samo 
za prebivalce vasi (naselja), pa o njih ne odloča zbor 
volivcev. \ 

Občinski ljudski odbor ustanovi vaški odbor z 
odlokom na predlog zbora volivcev ali sam od sebe. 
Ce ljudski odbor ne sprejme predloga, da naj se usta- 
novi vaški odbor, se zbor volivcev zoper to lahko 
pritoži okrajnemu ljudskemu odboru. 

111. člen 
Vaški odbor sestavljajo tisti odborniki občinskega 

ljudskega odbora, ki so bili izvoljeni v vasi oziroma 
naselju, in državljani, ki jih izvoli zbor volivcev. 

Vaški odbor lahko predlaga občinskemu ljud- 
skemu odboru, kakšne odloke in druge ukrepe naj 
izda. O predlogih vaških odborov mora občinski ljud- 
ski odbor sklepati. 

Vaški odbor lahko skliče zbor volivcev (četrti 
odstavek 134. člena). 

Občinski ljudski odbor nadzoruje delo vaškega 
odbora in ima pravico, da odpravi ali razveljavi nje- 
gove sklepe in da sam odloči o stvari. 

Vaški odbor ima pravico, pritožiti se okrajnemu 
ljudskemu odboru, če občinski ljudski odbor njegov 
sklep odpravi ali razveljavi. 

112. člen 

Statut občinskega ljudskega odbora določi, katere 
izmed zadev, ki imajo pomen samo za prebivalce po- 
sameznih vasi (naselij), opravlja vaški odbor. 

Vaški odbor ne more .izdajati odločb v upravnem 
postopku in ne more imeti uslužbencev. 

Se-dmo  poglavje 

ADMINISTRACIJA IN USLU2BENCI .OBČINSKEGA' 
LJUDSKEGA ODBORA 

1. Administracija 

113. člen 

Za pripravljanje in izvrševanje zadev, ki spadojo 
• pristojnost občinskega ljudskega odbora, ima ob- 
činski ljudski odbor administracijo; v administraciji 
so upravni in strokovni ter izvršilni in pisarniški 
uslužbenci. 

Administracijo občinskega ljudskega odbora in 
njeno delo vodi tajnik občinskega ljudskega odbora 
pod nadzorstvom predsednika občinskega ljudskega 
odbora. 

114. člen 
Administracija občinskega ljudskega odbora je 

organizacijska celota. 
Organizacijo administracije določi statut občinr 

skega ljudskega odbora v skladu s predpisi višjih 
državnih organov. 

115. člen 
Da bi se olajšalo uradovanje administracije ob- 

činskega ljudskega odbora s prebivalci bolj oddaljenih 
območij občine se lahko določijo s statutom posebni 
uradni dnevi v posameznih vaseh izven sedeža ob- 
činskega ljudskega odhora.v 

2. Uslužbenci 

116. člen -\ 
Uslužbence občinskega ljudskega odbora imenuje 

in razrešuje občinski ljudski odbor. ' 
Tajnika in blagajnika ter druge upravne iu stro- 

kovne uslužbence imenuje in razreši občinski ljudski 
odbor v sporazumu s predsednikom okrajnega ljud- 
skega odbora. 

117. člen 
Za tajnika sme biti postavljen, kdor ima strokov- 

no usposobljenost po obstoječih predpisih, predpisani 
izpit in najmanj rri leta upravne prakse. 

118. člen / 
Tajnik občinskega ljudskega odbora opravlja 

zlasti tele zadeve: 
1. skrbi za pravilnost in zakonitost dela admini- 

stracije in izravnava delo uslužbencev občinskega 
ljudskega odbora; 

2. razvršča uslužbence občinskega ljudskega od- 
bora po posameznih delovnih meltih; 

3. vodi personalne zadeve za uslužbence in delavce 
občinskega ljudskega odbora in daje predsedniku 
občinskega ljudskega odbora predloge za izdajo od- 
ločb o njihovih delovnih razmerjih; 

,4. skrbi za strokovni napredek uslužbencev, 
5.. izdaja po navodilih in napotiljh sveta oziroma 

glede sklepov ljudskega odbora po navodilih in na- 
potilih predsednika ljudskega odbora odločbe -v 
upravnem postopku, če po zakonu in drugih splošnih 
predpisih višjih državnih organov; po statutu ali od- 
loku občinskega ljudskega odbora to ne spada v pri- 
stojnost občinskega ljudskega odbora oziroma nje- 
govega sveta; ' 

6. izdaja spričevala in potrdila iz pristojnosti ob- 
činskega ljudskega odbora in vodi pisarniško dopi- 
sovanje; 

7. pomaga predsedniku pri pripravljanju sej ob- 
činskega ljudskega odbora in pri »izravnavanju dela 
posameznih svetov in drugih organov občinskega 
ljudskega odbora. 

Tajnik ima pravico udeleževati se sej občinskega 
ljudskega odbora, vodi zapisnike sej občinskega ljud- 
skega odbora ter ima pravico udeleževati se sej svetov 
in komisij in sodelovati pri njihovem delu, toda brez 
glasovalne pravice. 

119. člen 
Tajnik je za svoje delo in za pravilno ur-.rlnvanje 

uslužbencev v administraciji občinskega ljudskega 
odbora odgovoren predsedniku in občinskemu ljud- 
skemu odboru. •' 
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120. člen 
Ce je tajnik začasno odsoten ali zadržan, ga na- 

domestuje uslužbenec občinskega ljudskega odbora, ki 
ga določi predsednik. 

121. člen 
Poleg tajnika ima občinski ljudski odbor za 

opravljanje upravnih, strokovnih in pisarniških zadev 
še druge uslužbence. 

Število uslužbenskih delovnih mest v admini- 
straciji občinskega ljudskega odbora in strokovno 
usposobljenost, ki je potrebna.za vsako delovno me- 
sto, določi občinski ljudsl i odbor v sporazumu z 
okrajnim ljudskim odborom. 

122. člen . 
Odločbe o službenih razmerjih uslužbencev ob- 

činskega ljudskega odbora izdaja v skladu s predpisi 
višjih državnih organov predsednik občinskega ljud- 
skega odbora, kolikor ta zakon, predpisi višjih dr- 
žavnih organov ali statut občinskega ljudskega odbora 
drugače ne določajo. 

O pritožbah zoper odločbe o službenih razmerjih 
in o pritožbah zoper odločbe o disciplinskih nered- 
nòstih uslužbencev, ki jih izda predsednik, odloča 
občinski ljudski odbor. 

123. člen 
Predpisi, ki veljajo za državne uslužbence, se 

uporabljajo tudi za uslužbence občinskega, ljudskega 
odbora, kolikor "i s tem zakonom drugače določeno. 

3. Občinska ljudska straža 

124. člen 
Občinska ljudska straža je izvršilni organ občin- 

skega ljudskega odbora in je neposredno podrejena 
predsedniku občinskega ljudskega odbora. 

Stroški za vzdrževanje občinske ljudske straže se 
krijejo iz občinskega proračuna. 

12•. člen 
Občinska ljudska straža varuje krajevni red in 

mir po odlokih občinskega ljudskega odbora ter po 
navodilih in pod nadzorstvom predsednika občin- 
skega ljudskega odbora, osebno in premoženjsko var- 
nost pa po navodilin in pod nadzorstvom načelnika 
oddelka za notranje zadeve okrajnega ljudskega 
odbora. i 

126: člen 
Republiški organ za notranje zadeve izda na- 

tančnejše predpise o delu, organizaciji, disciplini, obo- 
rožitvi, strokovnem usposabljanju in uniformi ob- 
činske ljudske straže. ,   .. 

Ösmo  poglavje 

NADZORSTVO IN NEPOSREDNA UDELE2BA 
DRŽAVLJANOV 

1. Zbori volivcev 

127. člen 
Da bi kar največ državljanov sodelovalo pri delu 

občinskega ljudskega odbora, da bi še okrepila od- 
govornost izvoljenih ljudskih predstavnikov ,in da bi 
se zagotovilo-ljudsko uadzorstvo nad delom občin- 
skega ljudskega odbora, se y občinah sklicujejo zbori 
volivcev. -       ... 

128. člen 
Zbori volivcev sprejemajo sklepe, ki so za ob- 

činski ljudski odbor obvezni, če tako določi zakon. 
Zbori volivcev dajejo mnenja in stavljajo pred- 

loge v zadevah, za katere je določeno to z zakonom 
kot obvezno. 

Zbori volivcev smejo obravnavati vprašanja ter 
dajati mnenja in predloge tudi o zadevah, ki 'so po- 
membne za okraj, za Ljudsko republiko Slovenijo ali 
za vso državo, o zadevah, ki so dane v splošni pre- 
tres, in o zadevah, za katere to zahtevajo višji državni 
organi. 

129. člen 
Zbori volivcev se sestajajo praviloma po vaseh. 
Območja, za katera se sestajajo zbori volivcev, 

določi občinski ljudski odbor. 

130. člen 
Sklep, ki ga sprejme zbor volivcev, se pošlje 

občinskemu ljudskemu odboru. Občinski ljudski odbor 
mora sklep čimprej obravnavati in svojo odločitev 
sporočiti zboru volivcev. 

131. člen 
Ce misli občinski ljudski odbor, da je sklep zbora 

volivcev, ki je za občinski ljudski odbor obvezen, 
nezakonit, sporoči to okrajnemu ljudskemu odboru, 
da o tem odloči. 

132. člen 
Odlok o tem, da se vpelje posebni krajevni pri- 

spevek, sme izdati občinski ljudski odbor šele potem, 
ko je o tem sprejel sklep zbor, volivcev, na katerem 
je bila navzoča večina volivcev. Sklep zbora volivcev 
je za občinski ljudski odbor obvezen. 

133. člen 
Zbore volivcev je treba zaslišati, preden se izda 

odločitev o spremembi območja občine. 

134 člen 
Zbori volivcev se sestajajo po potrebi, najmanj pa 

enkrat vsake tri mesece. 
Zbor volivcev skliče predsednik občinskega ljud- 

skega odbora po sklepu občinskega ljudskega odbora. 
Ce predsednik občinskega ljudskega odbora ne skliče 
zbora volivcev v predpisanem roku, ga lahko skliče 
predsednik okrajnega ljudskega odbora. 

Zbor voli\*cev mora sklicati tudi, če to zahteva in 
obenem predlaga dnevni, red desetina volivcev z ob- 
močja, za katero naj se skliče zbor volivcev, ali okraj- 
ni ljudski odbor. Ce predsednik.občinskega ljudskega 
odbora ne skliče zbora volivcev, se volivci lahko sami 
sestanejo na zbor. 

Vaški odbor lahko skliče zbor volivcev, vendar 
mora to naznaniti občinskemu ljudskemu odboru vsaj 
tri dni pred zborom. 

135. člen 
Sklicanje zbora volivcev se objavi na oglasni 

deski občinskega ljudskega odbora in na drug pri- 
meren način na območju, za katero je zbor volivcev 
sklican, in sicer praviloma osem dni, v nujnih pri- 
merih pa najmanj tri dni pred zborom volivcev.* 

V razglasu o sklicanju zbora volivcev je treba 
povedati tudi čas .in kraj zbora volivcev, kdo sklicuje 
zbor in na čigavo zahtevo, kakor tudi predlog dnev- 
nega reda. 
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Volivci imajo pravico zahtevati, da se sprejmejo 
na dnevni red tudi druge zadeve. 

Dnevni red določa zbor volivcev sam. 

136. člen 
Pravico sodelovati pri delu zbora volivcev imajo 

vsi volivci z območja zbora volivcev. 

137. člen 
Volivci lahko že pred zborom volivcev pa tudi na 

samem zboru zastavljajo vprašanja občinskemu ljud- 
skemu odboru^ v zvezi z njegovim delom in delom 
njegovih organov. • \ 

Predsednik občinskega ljudskega odbora oziroma 
drugi navzoči odborniki morajo na ta vprašanja od- 
govoriti takoj na zboru volivcev, če pa je treba izvr- 
šiti poizvedbe in zbrati podatke, pa najpozneje na pri- 
hodnjem zboru volivcev. 

138. člen 
Zbora volivcev se morajo udeležiti člani vaškega 

odbora z območja zbora volivcev. 

139. člen 
Odborniki okrajnega in občinskega ljudskega 

odbora, ki so bili izvoljeni na območju,, za katero je 
sklican zbor volivcev, poročajo zboru volivcev o svo- 
jem delu in o delu ljudskega odbora, katerega člani so. 

Ljudski odbor mora od časa do časa, najmanj pa 
enkrat na leto predložiti zborom volivcev v pretres 
poročilo o celotnem svojem delu. 

140. člen 
Zbor volivcev začne predsednik občinskega ljud- 

skega odbora in ga vodi do izvolitve predsedstva 
zbora. Predsednik lahko določi drugega odbornika, da 
ga nadomestuje na zboru volivcev. 

Zbòr volivcev vodi predsedstvo, ki ga izvolijo 
volivci na zboru izmed sebe. Predsedstvo sestavljajo 
predsednik in dva člana. Odbornik občinskega ljud- 
skega odbora ne more biti izvoljen v predsedstvo 
zbora volivcev. 

141. člen 
O delu zbora volivcev se piše zapisnik, ki ga 

podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja 
zapisnika. / 

Zapisniki zborov volivcev se morajo takoj poslati 
občinskemu ljudskemu odboru. - 

142. člen 
Zbor volivcev sprejema svoje sklepe z glasor 

vanjem. Glasuje se z dviganjem rok, če zbor drugače 
ne sklene. Čo nastane dvom glede večine, se glasuje 
posamezno. 

Sklep je sprejet, če je za predlog glasovala, večina 
navzočih volivcev, kolikor ni za posamezne-primere 
drugače predpisano. 

143. člen ' . 
Kadar se obravnava vprašanje iz 1132. člena tega 

zakona na več zborih volivcev ločeno po posameznih 
območjih, velja, da je sklep sprejet, če, j.e^ sprejet 
na večini teh zborov volivcev in če je zanj glasovala 
večina vseh volivcev navzočih na vseh zborih. 

144. člen 
Sklepe zborov volivcev o zadevah iz tretjega od; 

stavka 128. člena tega zakona ^pošlje. predsednik 
°bčinskcga ljudskega odbora takoj v obravnavanje in 
odločitev pristojnemu višjemu državnemu organu. 

2. Občinski referendum 

145." člen 
Občinski ljudski odbor, lahko sam ali na zahtevo 

petine volivcev v občini. razpiše občinski referendum 
zaradi potrditve posameznih odlokov in ukrepov, ki 
se tičejo občine in njenega razvoja, ali pa zato, da bi- 
volivci vnaprej povedali svoje mnenje o njih. 

Referendum sme razpisati občinski ljudski odbor 
šele potem, ko dobi soglasje Prezidija Ljudske skup- 
ščine LRS. Ce zahtevajo referendum volivci, ga mora 
razpisati najpozneje v desetih dneh potem, ko je dobiJ 
soglasje Prezidija Ljudske skupščine LRS. 

146. člen 
Na referendumu se izrečejo volivci o postavljenih 

vprašanjih neposredno s tajnim glasovanjem. Glasuje 
se z glasovnicami; na glasovnici mora biti vprašanje, 
o katerem se glasuje. Vprašanje mora biti postavljeno 
tako, da volivci lahko odgovorijo nanj samo z »za« 
ali »proti«. 

147. člen 
Besedilo vprašanja, o katerem se mora odločiti 

na-referendumu, sestavijo občinski ljudski odbor ozi- 
roma predlagatelji referenduma.  ' 

O postavljenih vprašanjih odločajo volivci v 
celoti, tako da se predlog y celoti sprejme ali v celoti 
zavrže. 

148. člen 

Dan za referendum določi občinski ljudski odbor. 
Sklep o razpisu referenduma se objavi tako, kot 

je predpisano za odloke občinskega ljudskega odbora, 
pošlje pa se tudi pristojnemu okrajnemu ljudskemu 
odboru. 

vMcd dnevom, ko se razglasi - razpis referenduma, 
in med dnevom glasovanja ne sme preteči manj kot 
deset in ne več kot trideset dni. 

149. člen 

Na referendumu se glasuje z »za« ali »proti«. 
Predlog, ki je postavljen volivcem, da se o njem 

izrečejo z referendumom, velja za sprejet, če je g}a- 
sovalo zanj več kot polovica volivcev, ki so glasovali. 
Sprejeti predlog je za občinski ljudski odbor obvezen. 

. ,'Predlog, ki je bil z glasovanjem zavržen, se ne 
more dati znova na glasovanje prej kakor,čez eno 
leto, in občinski ljudski odbor tudi ne more prej kakor 
čez eno leto izdati sklepa, ki jbi bil /v nasprotju z 
izidom glasovanja. 

J 150. člen ,      • 

Referendum vodi komisija treh članov,, ki jih 
izmed sebe določi občinski ljudski odbor. 

Komisija za izvedbo referenduma pripravi in vodi 
glasovanje, ! ugotovi izid glasovanja in ga razglasi 
tako, kot je to predpisano za odloke občinskega ljud- 
skega, odbora; komisija poroča o izidu glasovanja 
svojemu občinskemu ljudskemu odboru in pristoj- 
nemu okrajnemu ljudskemu odboru. 

151. člen 
Glede pravice glasovanja, načina glasovanja, "ugo- 

tavljanja izida glasovanja in glede pravice do pritožbe 
zaradi nepravilnosti pri izvedbi referenduma se 
primerno uporabljajo predpisi o volitvah odbornikov 
občinskih ljudskih odborov. t 
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3. Komisije državljanov 

152. člen    y 

Da bi kar največ državljanov sodelovalo pri lo- 
kalni upravi, lahko občinski ljudski odbor ustanovi 
komisije državljanov (108. člen) za izvedbo posamez- 
nih upravnih nalog. 

Deveto poglavje 

IME IN PECAT OBČINSKEGA LJUDSKEGA 
ODBORA 

153. člen 

Občinski ljudski odbor ima svoje ime, ki se glasi: 
»Občinski ljudski odbor (ime občine)«. 

Ce prebiva v kakšni občini znaina narodna manj- 
šina, se mora ime občinskega ljudskega odbora glasiti 
v slovenskem jeziku in v jeziku narodne manjšine. 

154. člen 
Občinski ljudski odbor jma svoj pečat z imenom 

občinskega ljudskega odborai z imenom okraja ter 
z grbom in imenom Ljudske republike Slovenije. 

Ce je sedež občinskega ljudskega odbora izven 
kraja, po katerem ima občinski ljudski odbor ime, 
mora biti v pečatu, naveden tudi sedež občinskega 
ljudskega odbora. 

155. člen 
Na poslopju, v katerem ima občinski ljudski odbor 

svoje uradne prostore, mora biti napis z grbom in 
imenom Ljudske republike Slovenije, z imenom ob- 
činskega ljudskega odbora ter z imenom okraja, h 
kateremu spada občina. 

Deseto poglav j e 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

156. člen \ 
Dokler ne bodo izdani posebni predpisi o sploš- 

nem upravnem postopku, se morajo občinski ljudski 
odbori v upravnem postopku ravnati po tehle načelih: 

1. Kadar odloči občinski ljudski odbor v uprav- 
nem postopku o pravici in obveznost: državljana ali 
pravne osebe, kadar izda gospodarskoupravni ali nad- 
zorstveni ukrep proti gospodarski organizaciji in 
kadar po nadzorstveni pravici odloči o zadevi, ki se 
tiče zavoda ali družbene organizacije, izda odločbo, 
ki jo mora vročiti stranki. 

2. V občinskem ljudskem odboru izdaja odločbe, 
v upravnem postopku tajnik občinskega ljudskega od- 
bora, če po zakonu in drugih splošnih predpisih višjih 
državnih organov, po statutu ali odloku občinskega 
ljudskega odbora to ne spada v pristojnost občin- 
skega ljudskega odbora oziroma njegovega sveta. 

3. Preden izda odločbo, mora v upravnem postopku 
ugotoviti vse dejanske okoliščine, ki so pomembne za 
rešitev zadeve; stranke morajo biti zaslišane, njihove 
izjaye in predlogi pa na kratko vpisani v zapisnik, 
kolikor ni za posamezne primere z zakonom drugače 
določeno; samo takrat, kadar stranka ne pride, čeprav 
je bila pravilno povabljena, se postopek lahko opravi 
brez nje. , 

4. O vsaki strankini zahtevi je treba izdati od- 
ločbo. Odločba, izdana v upravnem postopku, se mora 
sklicevati na predpis, na podlagi katerega jo bila iz- 
dana, in mora biti obrazložena; v odločbi mora biti 
pouk o pravici do pritožbe. 

5. Zadeve v upravnem postopku so morajo takoj 
vzeti v reševanje in mora o njih biti izdana odločba 
čimprej. 

6. Zoper odločbo prvó stopnje se sme' stranka v 
upravnem postopku pritožiti prvemu višjemu organu, 
če ni z zakonom ali s splošnim predpisom, izdanim po 
posebnem pooblastilu zakona drugače določeno. 

Pritožba se vloži v 15 dneh po prejemu odločbe, 
če ni z zakonom ali z uredbo drugače določeno, in sicer 
pri občinskem ljudskem odboru, ki je izdal izpodbi- 
jano odločbo. 

7. O pritožbi zoper odločbo, ki jo jo izdal v uprav- 
nem postopku tajnik občinskega ljudskega odbora, 
odloči načelnik pristojnega oddelka okrajnega ljud- 
skega odbora, v zadevah, ki ne spadajo v delovno 
področje oddelkov, pa tajnik okrajnega ljudskega 
odbora. Ce je izdal odločbo v upravnem postopku 
občinski ljudski odbor oziroma njegov svet, odloča 
o pritožbi zoper njo pristojni svet okrajnega ljud- 
skega odbora. 

O pritožbi mora biti izdana odločba čimprej. 
Pritožba zadrži izvršitev odločbe, če ni z zakonom 

ali z uredbo drugače določeno. 
8. Pristojni organ d*.-.'ge stopnje pritožbo zavrne 

ali odločbo prve stopnje razveljavi in naloži organu 
prve stopnje, da izda druj, odločbo, ali pa odločbo 
prve stopnje spremeni in odloči o stvari sam. V x i- 
tožitcljevo škodo sme odločbo spremeniti samo takrat, 
če to zahtevajo splošne koristi. 

Zoper odločbo o pritožbi se ni mogoče pritožiti 
višjemu organu. 

9. Odločba se sme izvršiti šele, ko je v upravnem 
postopku postala pravnomočna in izvršljiva, če ni ? 
zakonom ali z uredbo drugače določeno. 

10. Odločba prve stopnje postane pravnomočna.: 
a) s pretekom pritožbenega roka, če se stranka ne 

pritoži; 
b) z vročitvijo stranki, če pritožba ni dovoljena; 
c) z vročitvijo odločbe druge stopnje stranki, če 

se pritožba zavrne. 
Odločba postane izvršljiva: 
a) takoj ko postane pravnomočna, če ni z odločbo 

določen rok za njeno izpolnitev; 
b) takoj ko preteče rok za izpolnitev, ki je v od- 

ločbi določen; 
c) z vročitvijo stranki, če je z zakonom ali • 

uredbo predpisano, da pritožba ne zadrži izvršitve. 
Izvršljivo odločbo v upravnem postopku izvrši 

praviloma tisti organ, ki je izdal odločbo na prvi stop- 
nji, če ni drugače predpisano. 

11. Po nadzorstveni pravici odpravi ali razveljavi 
višji upravni organ v upravnem postopku izdano 
pravnomočno odločbo nižjega'upravnega organa: 

a) če je izdal odločbo organ, ki za to ni bil stvarno/ 
pristojen; v ' '     »      . 

b) če bi se z izvršitvijo odločbe storilo kaznivo 
dejanje ali če bi z izvršitvijo nastala huda nevarnost 
za življenje in zdravje ljudi ali za javni red in mir. 

Z odpravo odločbe se odpravijo tudi'njene pravnq 
posledice. 



Št. 19 — 9. Vn. 1952 URADNI LIST Stran 157 

Z razveljavitvijo odločbe so ne odpravijo tiste 
pravne posledice, ki so že nastale, ne morejo pa na 
podlagi take odločbe nastati kakšne nadaljnje pravne 
posledice. 

Po nadzorstveni pravici se nezakonita odločba 
praviloma odpravi. Odločba se razveljavi samo takrat, 
če ne bi bilo mogoče odpraviti pravnih posledic od- 
ločbe, ki so že nastale, ali če bi se dale odpraviti samo 
z velikimi težkočami. 

12. Odločba, s katero se stranki prizna kakšna pra- 
vica, se sme po nadzorstveni pravici odpraviti ali raz- 
veljaviti samo. če je bila stranka prej zaslišana; to ne 
velja, če je izdal odločbo organ, ki ni bil stvarno pri- 
stojen. Zoper odločbo o odpravi ali razveljavitvi je 
dovoljena pritožba, razen če je izdal odločbo repu- 
bliški državni organ; v tem primeru sme stranka spro- 
žiti upravni spor. 

Za upravni postopek, v katerem je stranka gospo- 
darska organizacija, se smejo z zakonom ali z uredbo 
predpisati določbe, ki so lahko odmaknejo od načel 
tega zakona. 

157. člen 

Potem ko začne veljati ta zakon, se smejo za taj- 
nike občinskih ljudskih odborov izjemoma postavljati 
še tri leta tudi osebe, ki nimajo pogojev, predpisanih 
v 117. členu tega zakona. 

Po preteku triletnega roka se bodo za tajnike 
občinskih ljudskih odborov lahko postavljale samo 
osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 117. člena tega za- 
kona, oziroma osebe, ki so v triletnem roku iz prvega 
odstavka tega člena bile postavljene na ta mesta. 

158. člen 
Dokler ne izdajo posamezni občinski ljudski od- 

bori svojih statutov, določi število odbornikov občinski 
ljudski odbor s sklepom, ki ga potrdi okrajni ljudski 
odbor. 

V drugih primerih, v katerih je po tem zakonu 
izdaja natančnejših predpisov pridržana statutu, bo 
izdajal občinski ljudski odbor potrebne -predpise za- 
časno z odlokom. 

159. člen 

Prezidij Ljudske skupščine LRS se pooblašča, da 
predpiše, katere zadeve, ki so dano v pristojnost re- 
publiškim organom državne uprave s predpisi vlade 
LRS in njenih organov, ostanejo izjemno od tretjega 
odstavka 12. člena tega zakona v pristojnosti repu- 
bliških državnih organov. 

160. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem, ko ga razglasi 
Ljudska skupščina LRS. in se objavi v »Uradnem listu 
LRS*. 

U št. 81 
Ljubljana, dne 8. julija 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 

France Lube j 1. r. Josip Vidmar I. r 

89. 

Ukaz 
Na podlagi 5. odstavka 70. člena ustave LR Slove- 

nije objavlja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 
zakon o okrajnih ljudskih odborih, ki ga je sprejela 
Ljudska skupščina LR Slovenije na III. izrednem za- 
sedanju dne 50. junija 1952 ter razglasila z odlo- 
kom z dne 50. junija 1952, št. LS 159/1—52, in ki so 

glasi: 

Za organizacijo in delo ljudskih odborov, ki so 
jih delovne množice z delavskim razredom na cehi 
ustvarile in razvijale v narodnoosvobodilni vojni in 
socialistični revoluciji in ki so podlaga oblasti delov- 
nega ljudstva Federativne ljudske republike Jugo- 
slavije, izdaja Ljudska skupščina Ljudske republike 
Slovenije 

ZAKON 
O OKRAJNIH LJUDSKIH ODBORIH 

Prvo   poglavje 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Okrajni ljudski odbor je kot lokalni predstavni- 

ški organ državne oblasti organ ljudske samouprave 
v okraju. 

2. člen 
Okrajni ljudski odbor daje smer gospodarskemu, 

socialnemu in kulturnemu razvoju okraja in ga za- 
gotavlja; utrjuje in razvija socialistično ureditev in 
pravni red ter utrjuje z ustavo in zakoni zagotovljene 
pravice državljanov; utrjuje in razvija samoupravne 
pravice občin in mestnih občin, gospodarskih in 
drugih družbenih organizacij v okraju ter izvršuje 
pravice, ki jih ima nad samostojnimi gospodarskimi 
organizacijami in zavodi, in opravlju druge naloge, 
ki so mu z zakonom dane v pristojnost. 

Okrajni ljudski odbor lahke obravnava tudi za- 
deve, za katere so pristojni višji državni organi, io 
lahko predlaga, kako naj se rešijo. 

3. člen 
Okrajni ljudski odbor je najvišji organ driavne 

oblasti v okraju; njemu so podrejeni vsi lokalni 
upravni organi v okraju. 

Okrajni ljudski odbor izvršuje oblast v mejah 
pravic in dolžnosti, ki so določene z ustavo in za- 
konom. 

Okrajni ljudski odbor voli in razrešuje sodniko 
in sodnike porotnike okrajnih in okrožnih sodišč. 

Samo z republiškim zakonom se smejo za za- 
deve, ki spadajo v republiško pristojnost, ustanoviti 
v okraju upravni organi, ki so podrejeni naravnost 
republiškim državnim organom. 

4 člen 
Okrajni ljudski odbor jo sestavljen iz okrajnega 

zbora in zbora proizvajalcev. 
Okrajni zbor kot splošno predstavniško telo se- 

stavljajo odborniki, ki jih volijo na podlagi splošne, 
enake in neposredne volilne pravice državljani Fede- 
rativne ljudske republike Jugoslavije, ki so vpisani 
v volilnem imeniku na območju okraja. 
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Zbor proizvajalcev je predstavniško telo tistih 
delovnih ljudi, ki delajo na območju okraja v pro- 
izvodnji, prevozništvu in trgovini. V zboru so za- 
stopani v. razmerju s svojim prispevkom za družbeno 
skupnost, kakor ga kaže njihov delež v družbenem 
produktu okraja. 

Odborniki se volijo h tajnim glasovanjem. 

5. člen 
Okrajni zbor in zbor proizvajalcev sta enako- 

pravna pri izdajanju vseh sklepov ljudskega odbora, 
ki se nanašajo na razdelitev n porabo presežka dela 
in na druge gospodarske naloge. 

Odborniki okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev volijo na skupni seji organe ljudskega odbora 
in opravljajo druge volitve, za katere je po zakonu 
pristojen   ljudski   odbor. 

6. člen 
Okrajni zbor se voli za štiri leta, zbor proizva- 

jalcev pa za dve leti. 
Prezidij Ljudske skupščine LRS ima pravico, da 

zaradi ^osebnih razmer podaljša največ za eno leto 
mandat vseh okrajnih ljudskih odborov v Ljudski 
republiki Sloveniji in tudi, da razpiše splošne volitve 
ljudskih odborov, še preden preteče njihov  mandat. 

Nihče ne more biti hkrati odbornik okrajnega 
zbora in odbornik zbora proizvajalcev. 

7. člen 
Odborniki okrajnega ljudskegu odbora so /.a 

svoje delo odgovorni  volivcem. 
Volivci imajo pravico, odpoklicati odbprmka, če 

ne uživa več njihovega zaupanja. 
Volitve in odpoklic odbornikov ureja poseben 

zakon. 
8. člen 

Okrajni ljudski odbor opravlja vse oblastne funk- 
cije na svojih sejah, funkcije državne uprave pa tudi 
po svojih kolegijskih organih (svetih). 

Okrajni ljudski odbor se mora pri opravljanju 
svojih nalog opirati na pobudo in sodelovanje ljud- 
skih množic in na organizacije delovnega ljudstva. 

9. člen 
Okraj je teritorialna celota, ki jo sestavlja več 

občin in mestnih občin, ki so gospodarsko, kulturno 
in prometno povezane. 

Območje okraja se določi in spremeni samo z za- 
konom, njegovo ime in sedež pa tudi z ukazom Prezi- 
dija Ljudske skupščine LRS. 

Okraj je pravna oseba. 

10. člen 

Razmerje med okrajnim ljudskim odborom in dru- 
gimi državnimi organi temelji na pravicah in dolž- 
nostih, določenih z ustavo in zakoni. 

Okrajni ljudski odbor nadzoruje zakonitost dela 
ljudskih odborov občin in mestnih občin v okraju. 

Zakonitost dela okrajnega ljudskega odbora nad- 
zorujejo Prezidij Ljudske skupščine LRS in pristojni 
republiški državni organi. 

11. člen 
Okrajni ljudski odbor ima statut; izda ga sam. 
S statutom se predpiše notranja ureditev okraj- 

nega ljudskega odbora, razdelitev opravil in  način 

njegovega dela. Statut določi tudi razmerje ljudskega 
odbora do podjetij in zavodov, ki jih ustanovi. 

Na predlog ljudskega odbora bolj razvite občine 
lahko okrajni ljudski odbor s svojim statutom določi, 
da ljudski odbor te občine na svojem območju oprav- 
lja nekatere zadeve, za katere je sicer pristojen 
okrajni ljudski odbor. 

Statut se izda v skladu s tem.zakonom in upošte- 
vaje posebne razmere okraja. 

Statut okrajnega ljudskega odbora začne veljati, 
ko ga potrdi Prezidij Ljudske skupščine LRS. 

Drugo  poglavje 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI OKRAJNEGA 
LJUDSKEGA ODBORA 

1. Pristojnost 

12. člen 
Okrajni ljudski odbor opravlja vse zadeve, ki se 

neposredno nanašajo na gospodarski, komunalni, kul- 
turni • socialni razvoj okraja kot celote, kolikor za 
posamezne zadeve ni z zakonom določena pristojnost 
višjih državnih organov. 

Okrajni ljudski odbor neposredno izvršuje vse 
zakone in druge predpise višjih državnih organov, 
kolikor ni to z zakonom ali z drugimi predpisi dano 
v pristojnost višjih državnih organov. 

Okrajni ljudski odbor opravlja tudi vse zadeve 
izvršilne delavnosti v razmerju do državljanov, gospo- 
darskih in družbenih organizacij in zavodov, kolikor 
posamezne izmed teh zadev niso z zakonom ali s 
predpisi višjih državnih organov, izdanimi na pod- 
lagi zakona, dane v pristojnost republiških ali zveznih 
državnih organov. 

V pristojnost okrajnega ljudskega odbora ne spa- 
dajo zadeve, ki se neposredno nanašajo na gospodar- 
ski, komunalni, kulturni in socialni razvoj občine, ter 
zadeve iz drugega in tretjega odstavka tega člena, 
kolikor spadajo v pristojnost občinskega ljudskega 
odbora. 

13. člen 
Pristojnost okrajnega ljudskega odbora se določa 

z zakonom in s predpisi višjih državnih organov, iz- 
danimi na podlagi zakona. 

Posamezne zadeve, ki se predvsem tičejo go- 
spodarskega, komunalnega, kulturnega in socialnega 
razvoja okraja, se smejo prenesti iz pristojnosti okraj- 
nega ljudskega odbora v pristojnost drugih državnih 
organov samo z zakonom. Prav tako se sme samo z 
zakonom v takih zadevah omejiti njegova pristojnost. 

14. člen 

Okrajni ljudski odbor opravlja vse zadeve, za 
katere je pristojen, na podlagi in v mejah svojih 
predpisov, zakonov in splošnih predpisov višjih držav- 
nih organov. 

15. člen 
Okrajni ljudski odbor ima pravico, sam od sebe 

izdajati samostojne predpise v takih zadevah, ki se 
predvsem nanašajo na gospodarski, komunalni, kul- 
turni in socialni razvoj okraja, če te zadeve niso 
urejene z zakonom. 

Če zakon samo na splošno urejuje kakšno zadevo, 
lahko okrajni ljudski odbor v mejah svoje pristoj- 
nosti izda dopolnilne predpise (odloke) za ureditev io 
zadeve glede na potrebe okraja. 
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Okrajni ljudski odbor ima pravico, z odlokom 
predpisovati za prekršitev svojih predpisov po zakonu 
določene upravne kazni. 

S predpisi okrajnega ljudskega odbora, s katerimi 
se določajo pravice in dolžnosti državljanov ali druž- 
benih organizacij, se mora zagotoviti pravica do pri- 
tožbe na pristojni republiški organ. 

Ce se predpisi okrajnega ljudskega odbora ne 
ujemajo s predpisi višjih državnih organov, veljajo 
predpisi višjih državnih organov. 

16. člen 

Okrajni ljudski odbor samostojno izdaja okrajni 
družbeni plan; pri tem se mora držati obveznosti, iz- 
virajočih iz temeljnih proporcev, ki jih določa druž- 
beni plan Ljudske republike Slovenije. 

Okrajni družbeni plan povzema seštevke družbe- 
nih planov mestnih občin s posebnimi pravicami. Ti 
družbeni plani se morajo izravnati z okrajnim druž- 
benim planom. 

Če se ljudski odbor mestne občine ne strinja s 
predlogom okrajnega ljudskega odbora, kako naj se 
družbeni plan mestne občine izravna z okrajnim druž- 
benim planom, se pošlje zadeva v odločitev Ljudski 
skupščini LRS; njena odločitev je dokončno. 

17. člen 

Okrajni ljudski odbor samostojno izdaja okrajni 
proračun. 

Okraj ima pravico do dela družbenega prispevka, 
dohodnine in drugih z zakonom določenih davkov, ki 
jih plačajo gospodarske organizacije in davčni zave- 
zanci na njegovem območju. Kolikšen del družbenega 
prispevka in davkov gre v proračun okraja, določajo 
družbeni plan in predpisi Ljudske republike Slovenije. 

18. člen 

Okrajni ljudski odbor lahko v skladu z zakoniti- 
mi predpisi vpelje za potrebe okraja okrajno doklado. 

19. člen 

Okrajni ljudski odbor s proračunom samostojno 
določi, kako se razdelijo okrajni dohodki, in sicer: za 
opravljanje svojih nalog, za svoje administrativne 
stroške, za gospodarstvo in za druge družbene delav- 
nosti, ki se finansirajo iz okrajnega proračuna. 

20. člen 

Okrajni ljudski odbor v skladu z zakonitimi 
Predpisi gospodari z zemljišči in s poslopji, ki so 
splošno ljudsko premoženje in so na podlagi zakona 
dana v gospodarjenje okrajnemu ljudskemu odboru. 

Pravica gospodarjenja z zemljišči in s poslopji 
se sme prenesti od okrajnega ljudskega odbora na 
drug ljudski odbor ali narobe na podlagi sporazuma 
med njima. Ce ni sporazuma, se ta pravica prenese 
2 ukazom Prezidija Ljudske skupščine LRS. Pravica 
gospodarjenja z zemljišči in s poslopji se prenese od 
°krajnega ljudskega odbora na republiške organe z 
ukazom Prezidija Ljudske skupščine LRS po poprejš- 
njem zaslišanju ljudskega odbora. 

21. člen 

"• Okrajni ljudski odbor vodi upravo vsega sploš- 
nega ljudskega premoženja, ki je v splošni rabi na 

njegovem območju (ceste, mostovi, reke, prekopi, je- 
zera in druge vode itd.), kolikor ni z zakonom ali z 
drugimi predpisi višjih državnih organov, izdanimi na 
podlagi zakona, takšno splošno ljudsko premoženje 
dano v upravo drugim državnim organom, gospodar- 
skim organizacijam ali zavodom. 

Pri izvrševanju uprave splošnega ljudskega pre- 
moženja, ki je v splošni rabi, ima okrajni ljudski 
odbor pravico, določati njegov namen, način in pogoje 
njegove uporabe, izdajati predpise in ukrepe za nje- 
govo varovanje in vzdrževanje, odločati o tem, da se 
takšno premoženje izvzame iz splošne rabe, ter določati 
organe za opravljanje posameznih opravil pri upravi 
takšnega premoženja. 

V sporu med okrajnim ljudskim odborom na eni 
strani in drugim državnim organom, gospodarsko or- 
ganizacijo ali zavodom na drugi strani o tem, komu 
pripada uprava splošnega ljudskega premoženja, ki 
je v splošni rabi, odloča Prezidi j Ljudske skupščine 
LRS. 

22. člen 
Okrajni ljudski odbor ima pravico, da sam od 

sebe ali po predlogu delovnih kolektivov, družbenih 
organizacij in državljanov ustanavlja iz proračunskih 
sredstev okraja gospodarska podjetja ter komunal- 
ne, kulturne, prosvetne, zdravstvene in socialne za- 
vode in naprave. 

Okrajni ljudski odbor lahko v sporazumu z ljud- 
skimi odbori mestnih občin, kakor tudi z ljudskimi 
odbori drugih okrajev ali mest ustanavlja skupna pod- 
jetja in zavode. 

23. člen •** 

Okrajni ljudski odbor ima do vseh gospodarskih 
organizacij in zavodov v okraju pravice in dolžnosti, 
ki so določene z zakonom in s predpisi, oprtimi na 
zakone; proti njim lahko stori gospodarskoupravne in 
nadzorstvene ukrepe po posebnih predpisih. 

Gospodarski upravni organ nad skupnim pod- 
jetjem ali zavodom (drugi odstavek 22. člena) je tisti 
ljudski odbor, ki ga za (o sporazumno določijo usta- 
novitelji, sicer pa tisti ljudski odbor, na katereca ob- 
močju je sedež podjetja ali zavoda. 

24. člen 
Okrajni ljudski odbor vodi na prvi stopnji uprav- 

ni postopek, kolikor niso za to po zakonu pristojni 
drugi državni organi. 

25. člen 

Okrajni ljudski odbor mora skrbeti za izvrševa- 
nje svojih predpisov in drugih svojih sklepov. 

26. člen 

Okrajni ljudski odbor mora dajati pravno pomoč 
vsem drugim državnim organom. 

27. člen 

Okrajni ljudski odbor lahko naloži ljudski milici, 
da zavaruje admnistrativno izvršitev njegovih sklepov 
in odločb. 

28. člen 

Spore o pristojnosti rned okrajnim ljudskim od- 
borom in drugim ljudskim odborom okraja ali mesta 
ali mestne občine rešuje Prezidij Ljudske skupščine 
LRS. 
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2. Razmerje med okrajnim ljudskim odborom 
in občinskimi ljudskimi odbori 

29. člen 
Okrajni ljudski odbor ima pravico, nadzorovati 

občinske ljudske odbore, ali delajo po zakonu. 
Pri opravljanju tega nadzorstva ima okrajni 

ljudski odbor samo tiste pravice, ki so določene 
z zakonom. 

30. člen 

Okrajni ljudski odbor ima pravico, odpraviti ali 
razveljaviti nezakonite predpise občinskega ljudskega 
odbora. 

V zadevab, ki niso urejen? z zakonom ali s sploš- 
nimi predpisi višjib državnib organov, ima okrajni 
ljudski odbor pravico, odpraviti ali razveljaviti tudi 
take predpise občinskega ljudskega odbora, s katerimi 
so prizadete splošne koristi. 

Svet okrajnega ljudskega odbora sme na svojem 
delovnem področju zadržati izvršitev nezakonitih 
predpisov občinskega ljudskega odbora oziroma 
takih njegovih predpisov, s katerimi so prizadete 
splošne koristi, in predlagati okrajnemu ljudskemu 
odboru, da jih odpravi ali razveljavi; v nujnih pri- 
merih ima to pravico tudi predsednik okrajnega ljud- 
skega odbora. Ti organi smejo zadržati izvršitev pred- 
pisov v roku, ki je določen za odpravo ali razvelja- 
vitev teh predpisov (34. člen). 

Ce okrajni ljudski odbor na predlog, naj odpravi 
ali razveljavi zadržani predpis občinskega ljudskega 
odbora, ne izda nobene odločitve v roku, ki je določen 
v 34 členu tega zakona, velja, da je zadržani predpis 
potrdil. 

31. člen 

Svet okrajnega ljudskega odbora sme na svojem 
delovnem področju odpraviti ali razveljaviti ne- 
zakonite predpise sveta občinskega ljudskega odbora. 

Ce je tak predpis izdan na podlagi odloka ali 
drugega splošnega predpisa občinskega ljudskega od- 
bora, sme svet okrajnega ljudskega odbora samo za- 
držati izvršitev takega predpisa in predlagati občin- 
skemu ljudskemu odboru, naj predpis odpravi ali raz- 
veljavi. Prav tako imajo pristojni sveti okrajnega 
ljudskega odbora tudi pravico, zadržati izvršitev ta- 
kega predpisa, ki ga izda svet občinskega ljudskegu 
odbora v zadevah, ki niso urejene z zakonom ali s 
splošnimi predpisi višjih državnih- organov, če so z 
njim prizadete splošne koristi. 

Ce občinski ljudski odbor, ki mu je predlagana 
odprava ali razveljavitev zadržanega predpisa njego- 
vega sveta, ne izda nobene odločitve v 30 dneh od 
dneva, ko je bila izdana odločitev o zadržanju, se 
šteje, da je zadržani predpis potrdil. 

•   ^ 32. člen 

Splošne koristi so prizadete takrat, kadar je pred- 
pis občinskega ljudskega odbora ali njegovih organov 
v nasprotju s temeljnimi načeli pravnega reda Fede- 
rativne ljudske republike Jugoslavije ali s sjplošno 
smerjo njenega socialističnega razvoja. 

33. člen 
Okrajni ljudski odbor oziromf njegov svet lahko 

opozori občinski ljudski odbor oziroma njegov svet, 
ki je izdal nezakonit predpis, na nezakonitost pred- 

pisa in zahteva od njega, naj tak predpis sam odpravi 
ali spremeni v roku, ki mu ga določi. 

34 člen 

Okrajni ljudski odbor oziroma njegov svet sme 
odpraviti ali razveljaviti predpis občinskega ljudskega 
odbora oziroma njegovega sveta v 60 dnrh po njegovi 
izdaji. 

35. člen 

Odločitev o odpravi, razveljavitvi ali zadržanju 
predpisa občinskega ljudskega odbora mora biti ob- 
razložena in se mora sklicevati na ustrezne predpise. 

36. člen 

Občinski ljudski odbor, katerega predpis je bil od- 
pravljen, razveljavljen ali zadržan, ima pravico do 
pritožbe na Prczidij  Ljudsko skupščine  LRS. 

Svet občinskega ljudskega odbora, katerega pred- 
pis je bil odpravljen, razveljavljen ali zadržan, ima 
pravico do pritožbe na pristojni republiški državni 
organ. 

Pritožba se vloži v 15 dneh po prejemu odločitve. 
Organ, ki mu je pritožba predložena, lahko 

odločitev, zoper katero je pritožba vložena, potrdi, od- 
pravi ali razveljavi. 

37. člen 

Okrajni ljudski odbor sme odločbe občinskega 
ljudskega odbora oziroma njegovih organov, ki no 
bile izdane v upravnem postopku, odpraviti, razvelja- 
viti ali spremeniti samo po določbah upravnega po- 
stopka. 

38. Člen 

Cc okrajni ljudski odbor ali njegov svet ne 
izvršuje svoje nadzorstvene pravice nad zakonitostjo 
dela občinskega ljudskega odbora, ga Prczidij Ljud- 
ske skupščine LRS oziroma pristojni republiški dr- 
žavni organ opozori n. nezakonitost predpisa ob- 
činskega ljudskega odbora in zahteva od njega, naj 
tak predpis odpravi ali razveljavi v roku, ki mu ga 
za to določi. 

Ce .okrajni ljudski odbor ali njegov svet 
tudi po preteku tega roka ne odpravi ali razveljavi 
takega predpisa občinskega ljudskega odbora ali nje- 
govih organov, ima Prezidij Ljudske skupščine LRS 
oziroma pristojni republiški državni organ pravico, 
da v 30 dneh od dneva, s katerim preteče rok po pred- 
njem odstavku, v svoji pristojnosti sam izda odločitev 
o odpravi ali razveljavitvi, za katero je sicer pristojen 
nadzorstveni organ. 

59. člen 

Cc občinski ljudski odbor oziroma njegov organ 
opravila, ki bi ga moral izvršiti, ali opravila, ki mu 
ga je v svoji pristojnosti naložil okrajni ljudski od- 
bor, sploh ne izvrši ali ne izvrši o pravem času, ga sme 
izvršiti okrajni ljudski odbor sam, občinski ljudski 
odbor pa mu mora povrniti s tem zvezane stroške. 

Zoper odločitev, s katero okrajni ljudski odbor aH 
njegov svet sam prevzame izvršitev opravila, za katero 
je pristojen občinski ljudski odbor ali njegov svet, 
ima občinski ljudski odbor ali njegov svet pravico, 
pritožiti se Prezidiju Ljudske skupščine LRS oziroma 
pristojnemu republiškemu državnemu organu v 15 
dneh po prejemu odločitve. 
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40. člen 
Kjer se v tem poglavju govori o odpravi, razve- 

ljavitvi ali zadržanju nezakonitih pravnih predpisov, 
veljajo ustrezne določbe tudi za vse druge nezakonite 
ukrepe občinskega ljudskega odbora in njegovih sve- 
tov, kolikor ne gre za odločbe v upravnem postopku 
(37. člen). 

41. člen 
Okrajni ljudski odbor skrbi za to, da bo delova- 

nje občinskih ljudskih odborov pravilno, in jim daje 
potrebno strokovno in tehnično pomoč. 

42. člen 
Okrajni ljudski odbor izvršuje nadzorstveno pra- 

vico v skladu z določbami 29. do 41. člena tega zakona 
tudi nasproti ljudskim odborom mestnih občin na ob- 
močju okraja, kolikor ii za ljudske odbore mestnih 
občin s posebnimi pravicami z zakonom o ljudskih od- 
borih mest in  mestnih občin drugače določeno. 

43. člen 
Okrajni ljudski odbor ima pravico, predlagati 

Prezidiju Ljudske skupščine LRS, da razpusti občin- 
ski ljudski odbor na območju okrajnega ljudskega 
odbora, če je njegovo delovanje v očitnem nasprotju 
z ustavo FLRJ, ustavo LRS, z zveznimi ali re- 
publiškimi zakoni, zlasti če občinski ljudski odbor 
kljub opozoritvi okrajnega ljudskega odbora ne 
opravlja svojih nalog. 

3. Razmerje med višjimi državnimi organi 
in okrajnimi ljudskimi odbori 

44. člen 
Republiški državni organi imajo pravico, nad- 

zorovati okrajne ljudske odbore in njihove organe, 
ali delajo po zakonu. 

Pri opravljanju tega nadzorstva imajo republiški 
državni organi samo tiste pravice, ki so določene z 
zakonom. 

45. člen 
Prezidij Ljudske skupščine LRS ima pravico, od- 

praviti ali razveljaviti nezakonite predpise okrajnega 
ljudskega odbora. 

V zadevah, ki niso urejene z zakonom ali s sploš- 
nimi predpisi višjih državnih organov, ima Prezidij 
Ljudske skupščine LRS pravico, odpraviti ali raz- 
veljaviti tudi take predpise okrajnega ljudskega od- 
bora, s katerimi so prizadete splošne koristi. 

Pristojni republiški državni organ sme v me- 
jah svoje pristojnosti zadržati izvršitev nezakonitih 
predpisov okrajnega ljudskega odbora oziroma takih 
njegovih predpisov, s katerimi so prizadete splošne 
koristi, in predlagati Prezidiju Ljudske skupščine 
LRS, naj jih odpravi ali razveljavi. Ti organi smejo 
zadržati izvršitev predpisov v roku, ki je določen za 
odpravo ali razveljavitev teh predpisov (49. člen). 

Ce Prezidij Ljudske sk'r-ščine LRS na predlog, 
naj odpravi ali razveljavi zadržani predpis okrajnega 
ljudskega odbora, ne izda nobene odločitve v roku, 
ki je določen v 49. členu tega zakona, se šteje, da je 
zadržani  predpis  potrdil. 

46. člen 
Pristojni republiški državni organ sme v me- 

jah svoje pristojnosti odpraviti ali razveljaviti ne- 
zakonite jredpise svetov okrajnega ljudskega odbora. 

Ce je tak predpis izdan na podlagi odloka ali 
drugega splošnega predpisa okrajnega ljudskega od- 
bora, sme pristojni republiški državni organ samo za- 
držati izvršiiev takega predpisa in predlagati okraj- 
nemu ljudskemu odboru, da predpis odpravi ali raz- 
veljavi. Prav tako imajo pristojni republiški državni 
organi tudi pravico, zadržati izvršitev takega predpisa, 
ki ga izda svet okrajnega ljudskega odbora v zadevah, 
ki niso urejene z zakonom ali s splošnimi predpisi viš- 
jih državnih organov, če so z njim prizadete spošne 
koristi. 

Republiški državni organi in sveti okrajnega ljud- 
skega odbora smejo zadržati izvršitev predpisov po 
prednjih odstavkih v roku. ki jim je določen za od- 
pravo ali razveljavitev nezakonitih predpisov (49. čl.). 

Ce okrajni ljudski odbor, ki mu je predlagana 
odprava ali razveljavitev zadržanega predpisa nje- 
govega sveta, ne izda nobene odločitve v 30 dneh od 
dneva, ko je bila izdana odločitev o zadržanju, se 
šteje, da je zadržani predpis potrdil. 

47. člen 
Splošne koristi so prizadete takrat, kadar je pred- 

pis okrajnega ljudskega odbora ah njegovih organov 
v nasprotju s temeljnimi načeli pravnega reda Fede- 
rativne ljudske republike Jugoslavije ali s splošno 
smerjo njenega socialističnega razvoja. 

48. člen 
Prezidij Ljudske skupščine LRS oziroma pristojni 

republiški državni organ lahko opozori okraj- 
ni ljudski odbor oziroma njegov svet. ki je izdal ne- 
zakonit predpis, na nezakonitost predpisa in zahteva 
od njega, naj tak predpis sam odpravi ali spremeni 
v roku, ki mu ga določi. 

49. člen 
Prezidij Ljudske skupščine LRS oziroma pristojni 

republiški državni organ sme odpraviti ali razveljaviti 
predpis okrajnega ljudskega odbora oziroma njego- 
veta sveta v 60 dneh po njegovi izdaji. 

50. člen 
Odločitev o odpravi, razveljavitvi ali zadržanju 

predpisa okrajnega ljudskega odbora mora biti ob- 
razložena in se mora sklicevati na ustrezne predpise. 

51. člen 
Okrajni ljudski odbor oziroma njegov svet se sme 

zoper odločitev o odpravi, razveljavitvi ali zadržanju 
svojega predpisa pritožiti v 15 dneh po prejemu od- 
ločitve Prezidiju Ljudske skupščine LRS. Ce je 
odločitev izdal Prezidij Ljudske skupščine LRS, je ta 
dokončna. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS lahko odločitev, 
zoper Ttatero je pritožba vložena, potrdi, odpravi 
ali razveljavi. 

52. člen 
Višji državni organ sme odločbe, ki jih izdajo 

okrajni ljudski odbor ali njegovi organi v uprav- 
nem postopku, odpraviti, razveljaviti ali spremeniti 
samo po določbah upravnega postopka. 

55. člen 
Kjer se v tem poglavju govori o odpravi, razvelja- 

vitvi   ali   zadržanju   nezakonitih   pravnih   predpisov. 
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veljajo ustrezne določbe tudi za vse druge nezakonite 
ukrepe okrajnega ljudskega odbora in njegovib sve- 
tov, kolikor ne gre za odločbe v upravnem postopku 
(52. člen). 

54. člen 

Ce okrajni ljudski odbor obravnava zadeve, ki 
spadajo v pristojnost višjega državnega organa po 
drugem odstavku 2. člena tega zakona, in mu predlaga, 
kako naj se rešijo, mora ta organ obvestiti ljudski 
odbor o svojem stališču do njegovega predloga. 

55. člen 

Ce okrajni ljudski odbor oziroma njegov organ 
opravila, ki bi ga moral izvršiti, ali opravila, ki mu 
ga je v svoji pristojnosti naložil republiški državni 
organ, sploh ne izvrši ali ne izvrši o pravem času, ga 
sme izvršiti pristojni republiški državni organ sam, 
okrajni ljudski odbor pa mu mora povrniti s tem zve- 
zane stroške. 

Zoper odločitev po prednjem odstavku se sme 
okrajni ljudski odbor v 15 dneh po prejemu odločitve 
pritožiti Prezidiju, Ljudske skupščine LRS. 

56. člen 

Ce je okrajni ljudski odbor mnenja, da je višji 
državni organ s svojim predpisom ali z drugo odločit- 
vijo kršil kakšno njegovo pravico, ki izvira iz zakona, 
ima pravico, podati opozoritev Prezidiju Ljudske skup- 
ščine LRS ali Prezidiju Ljudske skupščine FLRJ, če 
gre za predpis zveznega organa. 

Ce prezidij ljudske skupščine s svojo odločitvijo 
krši kakšno pravico okrajnega ljudskega odbora, ki 
izvira iz zakona, opozori na to okrajni ljudski odbor 
ljudsko skupščino. 

Prezidij oziroma ljudska skupščina sme na opozo- 
ritev odpraviti ali razveljaviti predpis oziroma od- 
ločitev, zoper katero je vložena opozoritev. 

Opozoritev ne zadrži izvršitve predpisa oziroma 
odločitve. 

5". člen 

Pristojni republiški državni organ mora skr- 
beti za to, da bo delovanje administracije okraj- 
nih ljudskih odborov pravilno, posebno pa, da se uspo- 
sobijo uslužbenci, in mora nadzorovati delo njihove 
administracije. V ta namen lahko izdaja splošne pred- 
pise o organizaciji administracije okrajnih ljudskih 
odborov. 

58. člen 

Prezidij Ljudske skupščine LRS lahko razpusti 
vsak okrajni ljudski odbor na ozemlju Ljudske re- 
publike Slovenije v celoti, ali samo okrajni zbor ali 
zbor proizvajalcev, če je njegovo delovanje v očit- 
nem nasprotju z ustavo FLRJ, ustavo LRS, z zveznimi 
ali republiškimi zakoni, zlasti če okrajni ljudski odbor 
kljub opozorifvi Prezidija Ljudske skupščine LRS ne 
opravlja svojih nalog. 

Preden izda Prezidij Ljudske skupščine LRS ukaz 
po prvem odstavku tega člena, mora zaslišati prizadeti 
okrajni ljudski odbor oziroma zbor. 

Ce se okrajni ljudski odbor oziroma zbor raz- 
pusti, imenuje Prezidij Ljudske skupščine LRS za- 
časno upravo izmed članov razpuščenega ljudskega 
odbora oziroma zbora ali izmed drugih državljanov, 
ki imajo pravico, biti izvoljeni za odbornika okraj- 
nega ljudskega odbora oziroma, njegovega zbora. Za- 

časna   uprava  sme  opravljati   samo   tekoče   upravne 
zadeve. 

Ce se razpusti okrajni ljudski odbor ali njegov 
zbor, se morajo z ukazom o razpustu hkrati razpisati 
volitve za novi okrajni ljudski odbor oziroma zbor. 
Volitve morajo biti najpozneje v dveh mesecih po; 
razpustu. 

4. Odškodninska odgovornost okraja 

59. člen 

Okraj je odgovoren za škodo, ki jo odbornik, 
član sveta ali uslužbenec okrajnega ljudskega odbora 
napravi z nezakonitim dejanjem državljanu ali pravni 
osebi  pri  opra\'janju  svojih  dolžnosti. 

Oškodovanec vloži odškodninski zahtevek pti 
okrajnem ljudskem odboru. Ce ta zahtevku sploh ne 
ugodi ali mu ugodi samo deloma ali če se v 30 dneh 
potem, ko je zahtevek prejel, o njem sploh ne izjavi, 
lahko oškodovanec vloži tožbo pri pristojnem civil- 
nem sodišču. 

Plačano odškodnino sme okraj izterjati od od- 
bornika, člana sveta oziroma od uslužbenca, ki je 
napravil  škodo z nezakonitim  dejanjem. 

Za zastaranje odškodninskih zahtevkov in za 
sodno pristojnost glede odškodninskih sporov veljajo 
iste določbe kot za državne uslužbence. 

Tretje   poglavje 

ORGANIZACIJA IN DELO OKRAJNEGA 
LJUDSKEGA ODBORA 

1. Sestava okrajnega ljudskega odbora 

a)   Sestava   okrajnega   zbora 

60. člen 

Število odbornikov okrajnega zbora določi statut 
okrajnega ljudskega odbora glede na število prebival- 
cev in glede na posebnosti gospodarskih in drugih 
razmer v okraju v tehle mejah: 

ljudski odbor okraja, ki šteje do 40.000 prebival- 
cev, ima 30 do 50 odbornikov; 

ljudski odbor okraja, ki šteje do 70.000 prebival- 
cev, ima 40 do 60 odbornikov; 

ljudski odbor okraja, ki šteje več kot 70.000 pre- 
bivalcev, pa ima 50 do 70 odbornikov. 

Za posamezne okraje lahko Prezidij Ljudske 
skupščine LRS z ukazom poveča število odbornikov 
do 100. 

61. člen 

Ce se del okraja ali mesta, ki je bil pri volitvah 
v okrajni ali mestni zbor posebna volilna enota, pri- 
druži drugemu okraju, postanejo tisti odborniki okraj- 
nega ali mestnega zbora, ki so bili izvoljeni v volilni 
enoti, ki se pridruži, odborniki okrajnega zbora okra- 
ja, katerega območje se poveča. 

b) Sestava zbora proizvajalcev 

62. člen 

Zbor proizvajalcev ima praviloma polovico toliko 
odbornikov kot okrajni zbor. 

Okrajni ljudski odbor določi skupno število od- 
bornikov, ki se volijo v zbor proizvajalcev, in število 
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odbornikov, ki jih volijo posamezne volilne skupine 
oziroma podskupine. Ta sklep potrdi Prezidij Ljudske 
skupščine LRS. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS sme po predlogu 
okrajnega ljudskega odbora povečati število odborni- 
kov zbora proizvajalcev največ na tri četrtine števila 
odbornikov okrajnega zbora, če je to potrebno zaradi 
števila in velikosti gospodarskih organizacij na ob- 
močju okraja. 

2. Delovno področje okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev 

63. člen 

Okrajni ljudski odbor opravlja vse zadeve, za 
katere je pristojen, sam na ločenih sejah okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev ali na skupnih sejah 
obeh zborov oziroma odbornikov obeh zborov, uprav- 
ne zadeve pa tudi po svojih svetih. 

Zbora ljudskega odbora imata seje ločeno, vsak 
zase, če ne skleneta, naj bo seja obeh zborov skupna. 

Kadar ljudski odbor voli, imenuje ali razrešuje 
organe oziroma uslužbence ter opravlja druge zadeve 
po 67. členu lega zakona, izvršuje to pravico na skupni 
seji odbornikov obeh zborov. 

64. člen 

Okrajni zbor in zbor proizvajalcev sta enako- 
pravna, kadar sprejemata: 

1. statut in njegove spremembe; 
2. odlok o okrajnem družbenem planu in odlok o 

končnem obračunu ter mnenje in pripombe k pred- 
logu republiškega družbenega plana; 

3. odlok o okrajnem proračunu in odlok o sklep- 
nem računu; 

4. splošni regulacijski načrt in sklepe o potrditvi 
občinskih splošnih regulacijskih načrtov; 

5- predpise o gospodarskoupravnih ukrepih; 
6. sklepe o ustanovitvi, spojitvi in prenehanju go- 

spodarskih podjetij in zavodov ter o prenosu osnovnih 
sredstev gospodarskih podjetij; 

7. sklepe o delovnih razmerjih in socialnem zava- 
rovanju; 

8. odloke o okrajnih dokladah in drugih javnih 
dajatvah; 

•9. sklepe o razpolaganju s splošnim ljudskim pre- 
moženjem, ki je okrajnemu ljudskemu odboru dano 
v gospodarjenje; 

10. sklepe o najetju posojila in sklepe o tem, da 
prevzame okraj poroštvo za posojilo gospodarski or- 
ganizaciji ali zavodu v okraju; 

11. sklepe o razpisu okrajnega referenduma; 
12. sklepe o razpisu volitev odbornikov v okrajni 

zbor, če preteče njegova delovna doba, oziroma o raz- 
pisu volitev odbornikov v zbor proizvajalcev; 

13. sklepe o višini stalne nagrade predsedniku in 
podpredsedniku okrajnega ljudskega odbora ter o 
ureditvi povračila stroškov odbornikom, članom svetov 
ln njihovih odborov in članom posebnih komisij; 

14. sklepe o določitvi delovnih mest v organizacij- 
skih enotah ljudskega odbora; 

13. sklepe o vseh drugih zadevah, o katcrili morata 
Po splošnih predpisih ali po statutu odločati okrajni 
?bor in zbor proizvajalcev. 

Zbor proizvajalcev odloča enakopravno z okraj- 
nim zborom tudi o drugih zadevah s področja gospo- 
darstva, za katere je pristojen okrajni ljudski odbor. 

65. člen 
Odloki in drugi sklepi okrajnega ljudskega od- 

bora, pri katerih sprejemanju sodelujeta enakopravno 
okrajni zbor in zbor proiz\ajalcev, veljajo samo, če 
sta jih izglasovala oba zbora v enakem besedilu. 

66. člen 
Ce se zbora o besedilu ne sporazumeta, določita 

skupno komisijo, ki naj doseže soglasnost besedila; 
to komisijo sestavljajo odborniki obeh zborov v ena- 
kem številu. 

Ce se zbora tudi po poročilu komisije na skupni 
seji  ne sporazumeta, se seja odloži na prihodnji dan. 

Ce se tudi na tej seji ne sporazumeta, se zadeva 
pošlje Ljudski skupščini LRS oziroma posebnemu 
organu skupščine. Odločitev Ljudske skupščine LRS 
oziroma njenega organa je za oba zbora obvezna. 

67. člen 

Okrajni ljudski odbor samo na skupni seji odbor- 
nikov obeh zborov: 

1. voli in razrešuje predsednika in podpredsed- 
nika ljudskega odbora, predsednike in člane svetov 
in člane skupnih odborniških komisij; 

2. imenuje in razrešuje tajnika ljudskega odbora 
in druge uslužbence, za katere to določa zakon ali 
statut; 

3. voli in razrešuje v skladu z zakonom predsed- 
nika, sodnike • sodnike porotnike okrajnega in okrož- 
nega sodišča; 

4. voli in razrešuje sodnika za prekrške in njego- 
vega namestnika; 

5. imenuje in razrešuje direktorje podjetij, upra- 
vitelje zavodov in vodje uradov, kadar je za to po 
zakonu pristojen okrajni ljudski odbor; 

6. odloča o vseh zadevah, ki so po splošnih pred- 
pisih dane v odločanje skupni seji odbornikov obeh 
zborov. 

68. člen 
O vseh zadevah iz pristojnosti okrajnega ljud- 

skega odbora, ki jih ljudski odbor ne opravlja po 
svojih svetih, odloča okrajni zbor sam, razen o za- 
devah: 

1. o katerih enakopravno odločata okrajni zbor 
in zbor proizvajalcev (64. člen); 

2. o katerih odloča ljodski odbor samo na skupni 
seji odbornikov obeh zborov (67. člen); 

5. o katerih odloča zbor proizvajalcev sam 
(72. člen). 

69. člen 
Okrajni zbor samo na svoji seji opravlja tele za- 

deve in jih ne more opravljati po svojih organih: 
1. sprejema odloke; 
2. potrjuje   statute   občinskih   ljudskih   odborov; 
5. ustanavlja in odpravlja svoje odborniške ko- 

misije; 
4. sklepa o prenehanju mandatov odbornikov, ki 

so člani okrajnega zbora; 
5. daje dovoljenje za pripor ali preiskovalni za- 

por odbornika, ki je član okrajnega zbora; 
6. postavlja in razrešuje organe za disciplinski 

postopek zoper uslužbence po posebnih predpisih; 
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7. odloča o pritožbah uslužbencev in delavcev 
okrajnega ljudskega odbora zoper odločbe pred- 
sednika okrajnega ljudskega odbora glede njihovih 
delovnih razmerij; odloča o pritožbah uslužbencev 
zoper odločbe, s katerimi so bili kaznovani zaradi 
disciplinskih nerednosti, in o pritožbah delavcev zoper 
odločbe, s katerimi so bili kaznovani zaradi disci- 
plinskih prekrškov; 

8. odloča o sklepih zbora volivcev, kadar je za 
to po zakonu pristojen; 

9. odpravlja in razveljavlja nezakonite ukrepe 
predsednika okrajnega ljudskega odbora, predpise in 
druge sklepe svetov okrajnega ljudskega odbora ter 
nezakonite predpise in druge sklepe občinskih ljud- 
skih odborov; 

10. sklepa o tem, ai i naj se poda opozorite v zoper 
nezakonit predpis ali drugo odločitev višjega držav- 
nega organa, s katero so kršene pravice okrajnega 
ljudskega odbora; 

11. opravlja druge zadeve, katere mora po zakonu 
ali po statutu opravljati okrajni ljudski odbor samo 
na svoji seji. 

70. člen 

Zbor proizvajalcev ima pravico, predlagati okraj- 
nemu zboru, naj izda predpise in ukrepe tudi o takih 
zadevah, pri katerih zbor proizvajalcev ne sodeluje. 

Okrajni zbor mora sklepati o vseh predlogih 
zbora proizvajalcev in mu mora sporočiti svojo 
odločitev. 

71. člen 

Zbor proizvajalcev ima pravico ugovora na Pre- 
zidij Ljudske skupščine LRS zoper vsak sklep okraj- 
nega zbora, če pri sprejemanju sklepa ni sodeloval, 
četudi je imel pravico sodelovati. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS razveljavi sklep 
okrajnega zbora, če ugotovi, da je ugovor utemeljen, 
ter o svoji odločitvi obvesti okrajni ljudski odbor. 

72. člen 
Zbor proizvajalcev sam na svoji seji: 
1. ustanavlja in odpravlja svoje odborniške ko- 

misije;. 
2. odloča o prenehanju mandatov odbornikov, ki 

so člani zbora proizvajalcev; 
3. daje dovoljenje za pripor ali preiskovalni zapor 

odbornika, ki je član zbora proizvajalcev; 
4. sklepa o tem, ali naj se predlaga okrajnemu 

zboru, naj izda predpise in ukrepe tudi o takih za- 
devah, pri katerih sam ne sodeluje; 

5. opravlja tudi druge zadeve, ki so s splošnimi 
predpisi ali s statutom izrecno dane v njegovo delovno 
področje. 

73. člen 

Da bi se izravnale skupne gospodarske, tehnične 
in druge koristi in potrebe gospodarskih organizacij 
na območju okraja in da bi se primerno nadzorovalo 
stanje teh gospodarskih organizacij in izpolnjevanje 
njihovih družbenih obveznosti, ima zbor proizvajalcev 
še posebne, z zakonom določene pravice. 

3. Konstituiranje okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev 

74 člen 
Zaradi konstituiranja skliče dotedanji predsednik 

okrajnega ljudskega odbora na novo izvoljene odbor- 

nike okrajnega zbora in zbora proizvajalcev takoj po 
objavi volilnih izidov na prvo sejo. Ta mora biti naj- 
pozneje petnajsti dan po dnevu  volitev. 

Odborniki vsakega zbora se zberejo ločeno na 
posebnih sejah. 

Ce predsednik v omenjenem roku ne skliče na 
novo izvoljenih odbornikov, se odborniki obeh zborov 
zberejo sami prvo nedeljo po tem roku ob deveti uri 
v prostoru, ki je določen za njiuie seje. 

75. člen 
Prvo sejo vsakega zbora začne in vodi njegov 

najstarejši odbornik. Nato se i/.voli \ erifikacijska ko- 
misija petih članov, da pregleda potrdila o izvolitvi 
odbornikov in preizkusi pravilnost njihove izvolitvo 
ter o tem  poroča svojemu  zboru. 

76. člen 
O verifikaciji odborniških mandatov odločajo 

odborniki okrajnega zbora oziroma zbora proizva- 
jalcev. 

Odbornik, čigar mandat je sporen, ne more gla- 
sovati o potrditvi svojega mandata, če se o njegovi 
verifikaciji posebej glasuje. 

77. člen 
Vsak zbor izvolitev posameznega s\ojcga odbor- 

nika potrdi ali ne potrdi, lahko pa odločanje o tem 
odloži in odredi potrebne poizvedbe. 

Če se odbornikov mandat ne potrdi zato, ker 
izvoljeni odbornik nima pogojev, da bi smel biti iz- 
voljen za odbornika, se opravijo za ta mandat ponovne 
volitve. Ponovne volitve morajo biti tudi takrat, če se 
mandat ne potrdi zaradi takih nepravilnosti pri vo- 
litvah, ki so bistveno vplivale na končni izid volitev. 
f'c volitve se razpišejo najpozneje za petnajsti dan po 
odločitvi glede verifikacije tega mandata. 

78. člen 
Po verifikaciji mandatov odborniki, katerih izvo- 

litev je potrjeno, vsak v svojem zboru prisežejo in 
podpišejo prisego. 

Prisega se glasi: »Prisežem, da bom zvesto služil 
ljudstvu, da bom vestno in vdano izpolnjeval svoje 
dolžnosti in varoval čast ljudskega odbornika in da 
bom, držeč se ustave in zakonov, varoval, razvijal in 
branil demokratične pridobitve narodnoosvobodil- 
nega boja in ljudske revolucije in da bom delal z 
vsemi svojimi močmi za zgraditev socializma, za na- 
predek okraja. Ljudske republike Slovenije in Fede- 
rativne ljudske republike Jugoslavije.* 

Odborniki, ki pripadajo narodnim manjšinam, 
smejo priseči v svojem jeziku. 

Dokler odbornik ne priseže, ne more opravljati 
odborniških pravic in dolžnosti. 

79. člen 
Po zaprisegi izvolijo odborniki okrajnega zbora 

oziroma zbora proizvajalcev enega izmed odbornikov, 
ki vodi seje, in sicer za eno sejo ali več sej, vendar 
največ za eno leto. 

Na isti seji izvolijo tudi odborniške komisije. 

80. člen 
Takoj nato se sestaneta oba zbora na skupno sej o 

odbornikov, ki jo vodi najstarejši izmed odbornikov. 
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Na tej seji se najprej izvoli predsednik ljudskega 
odbora, ki prevzame nadaljnje vodstvo seje. Po iz- 
volitvi predsednika se izvolijo eden ali dva podpred- 
sednika ljudskega odbora, skupne odborniške komisije 
ter predsedniki in člani svetov okrajnega ljudskega 
odbora. 

4. Zasedanje okrajnega ljudskega odbora 

81. člen 

Okrajni ljudski odbor stalno zaseda vso dobo, za 
katero je bil izvoljen, in dela oli na sejali ali v svetih 
oziroma odborniških komisijah. 

Seje okrajnega zbora so praviloma enkrat na 
mesec, najmanj pa desetkrat na leto. 

82. člen 

Seje obeh zborov so praviloma ob istih rokih. 
Kadar odloča okrajni zbor o kakšni zadevi, ki 

spada tudi v delovno področje zbora proizvajalcev, 
mora hkrati imeti sejo tudi zbor proizvajalcev. 

83. člen 

Seje okrajnega zbora in zbora proizvajalcev skli- 
cuje predsednik okrajnega ljudskega odbora. 

Vsak odbornik mora biti povabljen na sejo s 
pismenim vabilom, v katerem je treba povedati kraj 
m čas seje in predlog dnevnega reda. 

Vabilo z dnevnim redom seje so objavi na oglasni 
deski okrajnega ljudskega odbora in razen tega tudi 
tako. kot je kje v navadi. 

Vsak odbornik ima pravico, k predlaganemu 
dnevnemu redu pismeno predlagati dopolnitve in 
spremembe predloga dnevnega reda. 

84. člen 

Ce zahteva petina odbornikov okrajnega zbora 
ali zbora proizvajalcev ali če zaukaže Prezidij Ljud- 
ske skupščine LRS. naj se skliče seja enega ali drugega 
zbora, in če se hkrati da predlog dnevnega reda, 
roora predsednik okrajnega ljudskega odbora sklicati 
sejo v petih dneh. 

85. člen 

Ce predsednik okrajnega ljudskega odbora ne 
skliče seje zbora, čeprav bi jo po zakona ali na za- 
htevo petine odbornikov zbora moral sklicati, se lahko 
•••• sestane tudi sam, če skliče sejo petina odbornikov 
zbora. 

86. člen 
Seje vsakega zbora vodi za to določeni odbornik 

<~9. člen). 
87. člen 

Na začetku seje razpravlja in sklepa zbor o 
«nevnem redu seje in izvoli dva overitelja zapisnika. 

Predsednik okrajnega ljudskega odbora mora 
pred določitvijo dnevnega reda sporočiti okrajnemu 
zboru oziroma zboru proizvajalcev, kakšne predloge 
za dnevni red je prejel. 

Seja se ne sme zaključiti, dokler ni izčrpan dnevni 
red. 

88. člen 
Zbora obravnavata poi orila, ki jih dajo o svojem 

nein predsednik okrajnega ljudskega odbora oziroma 
° delu svetov predsedniki svetov okrajnega ljudskega 

odbora, in sklepata o teh poročilih. Iz pomembnih raz- 
logov pa lahko sklepanje preložita na prihodnjo sejo. 

Zbora obravnavata tudi poročila, ki jih po zakonu 
ali po njuni zahtevi podajata predsednik okrajnega 
sodišča o delu sodišča in sodnik za prekrške o uprav- 
nih kazenskih zadevah. Ob tem obravnavata tudi 
družbene probleme, ki so v zvezi z delom sodišča ozi- 
roma sodnika za prekrške, in sklepata o potrebnih 
ukrepih. 

89. člen 

Pravico razpravljati in glasovati imajo samo od- 
borniki, pravico razpravljati pa tudi poslanci Ljudske 
skupščine FLRJ in Ljudske skupščine LRS, izvoljeni 
na območju okraja. Zbor pa lahko sklene, da se sme 
udeležiti razpravljanja tudi oseba, ki ni odbornik. 

Pravico dajati zboru predloge o zadevah iz de- 
lovnega področja zbora imajo odborniki, predsednik 
okrajnega ljudskega odbora, odborniške komisije 
in sveti ljudskega odbora. O predlogu mora biti izdan 
sklep. 

Odbornik je izključen od razpravljanja in gla- 
sovanja, če gre za zadevo, v kateri je neposredno 
prizadet sam ali njegovi bližnji sorodniki. 

90. člen 

Odborniki imajo pravico, na sejah okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev ustno ali pismeno za- 
stavljati vprašanja predsedniku okrajnega ljudskega 
odbora in predsednikom svetov. Predsednik okrajnega 
ljudskega odbora oziroma predsednik sveta mora od- 
govoriti na vprašanje ustno najpozneje na prihodnji 
seji zbora. 

91. Člen 

Seje zborov so javne. Ce to zahtevajo pomembne 
splošne koristi, pa zbor lahko sklene, da pri posamezni 
seji ali delu seje občinstvo ne bo navzoče. 

92. člen 

Vsak zbor sklepa veljavno, če je na seji navzoča 
večina njegovih odbornikov. 

Vsak zbor sklepa z večino glasov navzočih od- 
bornikov, razen kadar je z zakonom ali s statutom 
ljudskega odbora predpisana posebna večina. 

Statut ljudskega odbora se sprejme*in spremeni 
z večino glasov vseh odbornikov okrajnega zbora in 
vseh odbornikov zbora proizvajalcev. 

93. člen 

Na seji se glasuje praviloma javno; glasuje se 
lahko samo osebno. 

lajno se glasuje, če tako sklene zbor. 

94 člen 

Predsedujoči sme opomniti odbornika, ki s svojim 
vedenjem ali ravnanjem moti sejo. Ce odbornik kljub 
opominu še naprej moti sejo, ga sme zbor od seje 
izključiti. 

95. člen 

O sejah zbora se piše zapisnik; podpišejo ga 
predsedujoči in overitelja zapisnika. 

Overjeni zapisnik se takoj pošlje Prezidi ju Ljud- 
ske skupščine LRS. 
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96. člen 
Zbora smeta skleniti, da bosta kakšno zadevo iz 

svojega skupnega delovnega področja (64. člen) ob- 
ravnavala ua skupni seji obeh zborov; vendar odločita 
tudi v lem primeru o takšni zadevi vsak zase. 

Skupno sejo obeh zborov vodi predsednik okraj- 
nega ljudskega odbora. 

97. člen 

Skupne seje odbornikov obeh zborov (67. člen) 
sklicuje in vodi predsednik okrajnega ljudskega od- 
bora. Skupna seja odbornikov sme sklepati samo, če 
je na seji navzoča večina odbornikov vsakega zbora, 
sklepa pa z večino glasov navzočih odbornikov. 

98. člen 

Določbe tega zakona o sejah okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev veljajo ustrezno tudi za skupne 
seje obeh zborov in za skupne seje odbornikov obeh 
zborov, kolikor ni v 96. in 97. členu drugače določeno. 

99. člen 

Natančnejše določbe o delu verifikacijske ko- 
misije in o verifikaciji mandatov ter o sklicevanju, 
delu in poteku sej zborov predpiše statut okrajnega 
ljudskega odbora. 

5. Odhorniške komisije okrajnega ljudskega 
odbora 

100. člen 

Za preučevanje posameznih vprašanj, za pri- 
pravljanje sklepov in za izpeljavo anket izvoli vsak 
zbor izmed svojih odbornikov svoje stalne in začasne 
odborniške komisije. 

Stalne odborniške komisije izvolita zbora na prvi 
seji za vso mandatno dobo, začasne komisije pa po 
potrebi. Začasna komisija dela, dokler ne opravi 
zaupane ji naloge oziroma dokler je zbor ne razreši. 
Zbor pa lahko vsak čat> razreši vse ali posamezne 
člane katere koli svoje odborniške komisije in iz- 
voli nove. 

Posamezni odbornik je lahko član največ dveh 
stalnih odborniških komisij. 

101. člen 

Stalne odborniške komisije okrajnega  zbora so: 
1. mandatno-imunitetna komisija; 
2. komisija za družbeni plan in proračun; 
3. komisija za pravne predpise in za organiza- 

cijska vprašanja; 
4. komisija za prošnje in pritožbe. 
Stalni odborniški komisiji zbora proizvajalcev sta: 
1. mandatno-imunitetna komisija; 
2. komisija za družbeni plan in proračun. 
Okrajni  zbor in zbor proizvajalcev  lahko  usta- 

novila tudi druge stalne odborniške komisije. 

102. člen 

Stalne odborniške komisije preučujejo predloge, 
ki jim jih daje v preučevanje okrajni zbor oziroma 
zbor proizvajalcev. 

O predlogih da odborniška komisija svoje poročilo 
na eeji zbora. 

103. člen 
Predsednik okrajnega ljudskega odbora in pred- 

sedniki svetov okrajnega ljudskega odbora ne smejo 
biti člani odborniških komisij. 

104. člen 

Stalne odborniške komisije so sestavljene iz 3 
do 7 članov. 

Vsaka komisija izbere izmed sebe predsednika. 
Komisije sklepajo z večino glasov svojih članov. 
O delu komisije se piše zapisnik. 

105. člen 
Zbora lahko izvolita stalne in začasne skupne 

odborniške komisije za preučevanje posameznih 
zadev, za katere je pristojen okrajni  ljudski odbor. 

Okrajni zbor in zbor proizvajalcev morata imeti 
skupno stalno odborniško komisijo za volitve in 
imenovanja ter stalno odborniško računsko komisijo. 

Komisija za volitve in imenovanja preučuje pred- 
loge za izvolitev in imenovanje vseh organov in usluž- 
bencev, ki jih voli oziroma imenuje ljudski odbor na 
skupni seji odbornikov obeh zborov (67. člen). 1er raz- 
loge za njihovo razrešitev. 

Računska komisija nadzoruje izvrševanje okraj- 
nega proračuna. 

Obe komisiji se volita na skupni seji odbornikov 
obeh zborov izmed njunih odbornikov. 

Komisija za volitve in imenovanje ima 5 do 9 
članov, računska komisija pa 3 članr. 

Določbe tega zakona o stalnih odborniških komi- 
sijah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev veljajo 
ustrezno tudi za ti dve komisiji, kolikor ni v tem členu 
drugače določeno. 

106. člen 
Natančnejše predpise o ustanovitvi, sestavi in delu 

stnlnih odborniških komisij določi statut, za začasne 
odborniške komisije pa sklep o njihovi ustanovitvi. 

6. Pravni predpisi, odločbe in drugi sklepi okrajnega 
ljudskega odbora 

107. člen 
Okrajni ljudski odbor izdaja splošne predpise, 

odločbe in druge sklepe. 
108. člen 

Splošne predpise izdaja okrajni ljudski odbor 
v obliki odlokov, odredb in navodil. 

109. člen 
Odloke, odredbe in navodila podpisuje predsednik 

okrajnega ljudskega odbora. 
Odredbe in navodila, ki jih izdajo sveti ljud- 

skega odbora, podpisuje predsednik sveta, odredbe pa 
tudi predsednik okrajnega ljudskega odbora (drugi 
odstavek 136. člena). 

110. člen 
Odloke okrajnega ljudskega odbora je treba ob- 

javiti v Uradnem listu LRS. Odloki začno veljati z 
dnevom objave v Uradnem listu LRS, če ni v njih 
drugače določeno. 

Glede drugih predpisov odloči okrajni ljudski 
odbor, kako naj se objavijo oziroma razglasijo in kdaj 
začno veljati. 
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111. člen 
O vprašanjih, ki jih ne reši s splošnim predpisom, 

sprejema ljudski odbor sklepe. 
Z odločbami in sklepi rešuje okrajni ljudski odbor 

tudi posamezne zadeve iz svoje pristojnosti. 

Četrto   poglavje 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ODBORNIKOV 

112. člen 

Odborniki imajo pravico in dolžnost, udeleževati 
se sej predstavniškega telesa, ki mu pripadajo, in 
sodelovati pri njegovem delu, sodelovati pri delu od- 
borniških komisij in svetov, v katere so izvoljeni, in 
opravljati vse druge dolžnosti in nologe, ki jim jih 
zaupa ljudski odbor. 

Odborniki se sinejo udeleževati tudi sej tistih 
odborniških komisij iu svetov, katerih člani niso, in 
smejo na njih sodelovati pri obrawiavanju brez gla- 
sovalne pravice. 

113. člen 

Vsak odbornik ima pravico, predlagati odloke, 
odredbe, navodila, odločbe in druge sklepe o vseh za- 
devah, ki spadajo v pristojnost okrajnega ljudskega 
odbora. 

Odborniki imajo pravico, na sejah okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev ustno ali pismeno za- 
stavljati vprašanja (90. člen). 

114. člen 

Odborniki se morajo udeleževati zborov svojih 
volivcev; volivcem morajo poročati o svojem delu in 
o delu okrajnega Ijuds4ega odbora ter jim o tem 
dajati račun. 

115. člen 

Odbornik ne more biti uslužbenec v administraciji 
svojega ljudskega odbora. 

116. člen 

Za svoje odborniško delo so odborniki odgovorni 
svojemu ljudskemu odboru. 

Zbor lahko izreče odborniku, ki je prekršil svoje 
odborniške dolžnosti, opomin ali pa ga odveze od za- 
upanih mu dolžnosti. 

Zbor, katerega član je odbornik, lahko predlaga, 
da se začne postopek za odpoklic odbornika, če se 
odbornik najmanj šest mesecev ni udeležil nobene 
seje zbora ali sveta ljudskega odbora in se za to ne 
opraviči. 

117. člen 

Pri opravljanju odborniških dolžnosti imajo od- 
borniki imuniteto. 

Za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, ni dovoljeno odbornika brez privolitve nje- 
govega zbora pripreti ali dati v preiskovalni zapor, 
i rivolitev ni potrebna, če gre za kaznivo dejanje, za 
katero je preiskovalni zapor obvezen, ali če je bil 
odbornik zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je 
Predpisana kazen strogega zapora, daljša od enega 
'eta, ali hujša kazen, ali če je nevarnost, da bi 
Pobegnil. 

Organ, ki je začel zoper odbornika kazenski 
postopek, mora to brez odlašanja naznaniti njegovemu 
ljudskemu odboru. 

118. člen 

Odborniki so svojemu ljudskemu odboru ma- 
terialno odgovorni za škodo, ki jo pri opravljanju 
svoje odborniške dolžnosti napravijo okraju ne- 
posredno ali pa s tem, da so prizadejali državljanom 
ali pravnim osebam z nezakonitim opravljanjem od- 
borniške dolžnosti škodo, ki jo mora okraj povrniti. 

O odškodninski odgovornosti odbornikov in o 
višini odškodnine odloča zbor, ki mu odbornik pri- 
pada. Zoper njegovo odločbo sme odbornik v 30 dneh 
po prejemu odločbe vložiti tožbo pri pristojnem 
sodišču. 

119. člen 

Odborniki imajo pravico, da se jim povrnejo 
stroški, ki jih imajo pri opravljanju odborniških 
dolžnosti, in pravico, da se jim povrne dejansko iz- 
gubljeni redni zaslužek za čas, ko opravljajo te 
dolžnosti. 

Okrajni ljudski odbor izda v skladu z repu- 
bliškimi predpisi natančnejše določbe o tem, v kakšnih 
primerih in v kakšni višini se odbornikom povrnejo 
stroški  in  izgubljeni  zaslužek. 

120. člen 

Odborniku preneha mandat pred potekom časa, 
za katerega je bil izvoljen: 

1. če izgubi volilno pravico — z dnem, ko jo 
izgubi; 

2. če ga volivci odpokličejo — z dnem, ko se iz- 
glasuje odpoklic; 

3. če se odpove mandatu — z dnem, ko sprejme 
ljudski odbor njegovo odpoved; 

4 če je bil obsojen za kaznivo dejanje iz koristo- 
Ijubnosli ali če je bil obsojen za kakšno drugo 
kaznivo dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih me- 
secev, ali na kazen strogega zapora — z dnem, ko 
postane sodbo pravnomočna; 

5. če sprejme službo v administraciji svojega 
ljudskega odbora — z dnem, ko nastopi službo. 

121. člen 

Odborniku zbora proizvajalcev preneha mandat 
tudi takrat, če preneha njegovo delovno razmerje 
oziroma članstvo v gospodarski organizaciji na ob- 
močju okraja ali na gospodarskem področju, v kate- 
rem je bil izvoljen. 

Odborniku zbora proizvajalcev se ne sme od- 
povedati delovno razmerje, dokler traja njegov 
mandat, razen če podjetje preneha. 

Odbornik zbora proizvajalcev ne more biti brez 
svoje privolitve premeščen na delovno mesto izven 
okraja. 

122. člen 

Zoper sklep zbora, s katerim se ugotovi, da je 
prenehal mandat, se sme odbornik pritožiti Prezidiju 
Ljudske skupščine LRS v 1> dneh potem, ko je prejel 
sklep. 

123. člen 

Za mesto odbornika, ki mu je prenehal mandat, 
se opravijo nadomestne volitve. 
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Peto poglavje 

ORGANI OKRAJNEGA LJUDSKEGA ODBORA 

1. Predsednik okrajnega ljudskega odbora 

124. člen 

Okrajni ljudski odbor izbere izmed svojih od- 
bornikov predsednika. 

Predsednik predstavlja ljudski odbor in zastopa 
okraj kot pravna osebo pred državnimi organi in 
v pravnib razmerjih nasproti posameznim fizičnim in 
pravnim osebam. Predsednik sme od primera do pri- 
mera pooblastiti koga drugega, da zastopa okraj. 

125. člen 
Predsednika voli in razreši ljudski odbor na 

skupni seji odbornikov obeh zborov. 
Ista oseba je lahko predsednik zaporedoma največ 

dve delovni dobi okrajnega ljudskega odbora, 
Ko preteče delovna doba okrajnega ljudskega 

odbora, opravlja predsednik še nadalje svoje delo 
do izvolitve novega predsednika. 

Predsednik okrajnega ljudskega odbora ne more 
biti hkrati predsednik alt član sveta alt komisije 
svojega ljudskega odbora. 

126. člen 
Predsednik opravlja tele zadeve: 
1. sklicuje seje zborov in vodi skupne seje zborov 

in skupne seje odbornikov obeh zborov; 
2. skrbi za pripravo sej in sestavlja predloge 

dnevnega reda za seje; 
3. skrbi, da se sklepi ljudskega odbora in sklepi 

višjih državnih organov pravifno izvršujejo; 
4 poroča ljudskemu odboru o svojem delu in o 

delu administracije; 
5. skrbi za skladnost dela svetov ljudskega odbora 

in po potrebi zahteva v posameznih primerih odločitev 
okrajnega ljudskega odbora; 

6. ima pravico, zahtevati od predsednika sveta 
poročilo o delu sveta, po potrebi sklicuje seje sveta 
ali njegovih odborov in sme zahtevati, da se o posa- 
meznih vprašanjih razpravlja in sklepa na seji sveta; 
določi iz vrst odbornikov namestnika predsedniku 
sveta, če je ta začasno odsoten ali zadržan: 

1. skrbi, da redno poteka delo odborniških komisij 
ljudskega odbora, ki jih po potrebi lahko tudi sam 
sklicuje na seje; 

8. skrbi, da se sestavijo predlogi okrajnega druž- 
benega plana in končnega obračana, okrajnega pro- 
računa in sklepnega računa, predlogi odlokov in 
drugih predpisov, ki jih predlagajo ljudskemu odboru 
sveti in drugi organi ljudskega odbora; skrbi, da te 
predloge o pravem času dobijo pristojne stalne od- 
borniške komisije ljudskega odbora; 

9. razglaša odloke in odredbe ljudskega odbora, 
druge sklepe ljudskega odbora in njegovih organov 
pa, če je razglasitev predpisana: 

10. opravlja nadzorstvo nad delom administracije 
in vseh uslužbencev v administraciji ljudskega od- 
bora; izdaja odločbe o delovnih razmerjih usluž- 
bencev in delavcev v mejah pravic, ki mu jih daje 
zakon ali statut ljudskega odbora; določa, kdo bo 
nadomeščal tajnika ljudskega odbora ali načelnika 
oddelka, kadar je ta začasno odsoten ali zadržan: 
predlaga  proti   tajniku   ljudskega  odbora  in   načel- 

nikom oddelkov disciplinski postopek in jim izreka 
kazni za disciplinske nerednosti; 

11. v nujnih primerih zadrži izvršitev nezakonitih 
predpisov občinskega ljudskega odbora in takih nje- 
govih predpisov, s katerimi so prizadete 6plošne ko- 
risti (tretji odstavek 30. člena); 

12. sklicuje zbore volivcev na okrajnem območju, 
kadar tega ne stori občinski ljudski odbor; 

13. opravlja vse druge zadeve, ki spadajo v nje- 
govo delovno področje po Tukonu ali po drugih pred- 
pisih višjih državnih organov, po statutu ali po sklepih 
ljudskega odbora. 

127. člen 

Okrajni ljudski odbor ima enega ali dva pod- 
predsednika. 

Podpredsednik nadomešča predsednika v vseh 
njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je ta odsoten 
ali zadržan. 

Podpredsednik izvršuje po sklepu okrajnega ljud- 
skega odbora posamezna opravila iz pristojnosti pred- 
sednika. 

Ce preneha mandat predsedniku, preden preteče 
delovna doba okrajnega ljudskega odbora, stopi pod- 
predsednik na njegovo mesto, dokler se na prihodnji 
skupni seji odbornikov obeli zborov ne izvoli nov 
predsednik. 

Statut določi, ali ima okrajni ljudski odbor enega 
ali dva podpredsednika; statut določi tudi pravice in 
dolžnosti   podpredsednikov   oziroma   podpredsednika. 

128. člen 

Predsednik dobiva za svoje delo v ljudskem od- 
boru stalno denarno nagrado. 

Stalno denarno nagrado za svoje delo dobiva lah- 
ko tudi podpredsednik. 

2. Sveti okrajnega ljudskega odbora 

129. člen 

V okrajnem ljudskem odboru so za posamezne 
skupine sorodnih upravnih zadev ljudskega odbora 
sveti. 

Pri izvrševanju odlokov, odredb, navodil in dru- 
gih sklepo7 ljudskega odbora ter zakonov in drugih 
splošnih predpisov višjih državnih organov oprarljajo 
sveti zlasti tele upravne zadeve: 

1. na podlagi in v mejah zakonov in drugih sploš- 
nih predpisov višjih državnih organov in svojega 
ljudskega odbora izdajajo odredbe, navodila in druge 
ukrepe za izvrševanje teh predpisov, vendar odredbe 
samo, če so s temi predpisi za to izrecno pooblaščeni; 

2. obravnavajo načelna vprašanja svoje upravne 
panoge, usmerjajo z navodili in napotili delo admini- 
stracije ljudskega odbora v svoji upravni panogi in 
nadzorujejo, če se njihovi sklepi izvršujejo: 

3. pripravljajo predloge odlokov in drugih sploš- 
nih predpisov, ki naj jih izda ljudski odbor: 

4. izdajajo odločbe v upravnem postopku, če po 
zakonu in drugih splošnih predpisih višjih državnih 
organov, po statutu ali odloku okrajnega ljudskega 
odbora to spada v njihovo pristojnost. 

130. člen 
Okrajni ljudski odbor ima tele svete: 
f. svet za gospodarstvo: v njegovo delovno pod- 

ročje   spadajo   tele   zadeve:   seslavljanje   predlogov 
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okrajnega družbenega plana in okrajnega proračuna 
ter zadeve s področja financ, industrije in obrtništva, 
trgovine, gostinstva in turizma, kmetijstva in go- 
zdarstva, lova in ribištva; 

2. svet za komunalne zadeve; v njegovo delovno 
področje spadajo ožje komunalne zadeve, stano- 
vanjske zadeve, zadeve s področja urbanizma, grad- 
bene zadeve in zadeve lokalnega prometa, cest in 
vodnega gospodarstva; 

5. svet za prosveto in kulturo; v njegovo delovno 
področje spadajo zadeve s področja predšolske 
vzgoje, šolstva, prosvete, kulture, umetnosti, telesne 
vzgoje, predvojaške vzgoje in druge kulturne de- 
lavnosti; 

4. svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko; 
v njegovo delovno področje spadajo zadeve s področja 
ljudskega zdravstva, socialnega skrbstva, socialnega 
zavarovanja, delovnih razmerij  in posredovanja dela; 

5. svet za notranje zadeve; v njegovo delovno 
področje spadajo lete zadeve: varstvo piavnega reda, 
varstvo reda in miru, skrb za varnost prometa, za- 
tiranje kriminalnosti, zasledovanje storilcev kaznivih 
dejanj in izvrševanje kazni; matična služba; zadeve 
protiletalske obrambe in požarnovarnostne službe. 

131. člen 

Svet je kolegijsko telo. Sestavljajo ga predsednik 
in 4 do 8 članov; svet za gospodarstvo ima lahko do 
12 članov. 

Predsednika sveta izvoli ljudski odbor izmed 
odbornikov, druge člane pa izmed odbornikov, pred- 
stavnikov gospodarskih in družbenih organizacij in 
zavodov in izmed takih državljanov, ki po svojih 
osebnih in strokovnih zmožnostih lahko pomagajo pri 
izpolnjevanju nalog sveta. Za člana sveta je lahko 
izvoljen samo državljan, ki sme biti izvoljen za od- 
bornika ljudskega odbora. 

Predsednik in člani sveta se volijo za eno leto. 
Nihče ne more biti član več kot dveh svetov. 
Člani sveta imajo enake pravice in dolžnosti. 

Svet ima tajnika; ta je uslužbenec ljudskega 
odbora. 

Uslužbenec v administraciji okrajnega ljudskega 
odbora ne more biti član sveta. 

132. člen 

Sveti delajo tudi še po preteku delovne dobe 
okrajnega ljudskega odbora, dokler novi ljudski od- 
our ne izvoli novih svetov. 

133. člen 

Sveti so za svoje delo odgovorni okrajnemu 
ljudskemu odboru. 

Sveti dajejo poročila o svojem delu in tudi pred- 
'°ge za reševanje tistih zadev, ki jih ne smejo sami 
reševati. 

Okrajni ljudski odbor lahko vsak čas razreši 
vsc ali posamezne člane sveta in na njihovo mesto 
•zvoli druge. 

134. člen 
Sveti delajo  na sejah. 
Seje sklicuje predsednik sveta v rokih, ki jih 

'•oluča statut, po potrebi ali po sklepu sveta. Sejo mora 

sklicati tudi. če to zahteva predsednik okrajnega 
ljudskega odbora ali tretjina članov sveta. V nujnih 
primerih sme sklicati sejo sveta tudi predsednik 
okrajnega ljudskega odbora sam. 

Vabilo na sejo mora obsegati tudi predlog dnev- 
nega reda. 

Svet sme veljavno sklepati, čP je na seji navzoča 
večina članov sveta. 

Ce se o kakšni zadevi glasuje, velja za sprejet 
tisti sklep, za katerega je glasovala večina navzočih 
članov sveta. 

135. člen 

Seje sveta vodi predsednik sveta. 
Na vsaki seji poroča predsednik sveta o izvršitvi 

sklepov zadnje seje in o tekočih vprašanjih, lahko pa 
za poročanje o posameznih vprašanjih dnevnega reda 
pooblasti tudi tajnika svela ali kakšnega drugega 
uslužbenca  ustreznega oddelka. 

Ce svet ali predsednik sveta misli, da je treba 
kakšno zadevo predlo/iti okrajnemu ljudskemu od- 
boru, se na seji sveta stvar sicer lahko obravnava, 
vendar pa svet ne more o stvari odločiti, marveč lahko 
poda samo predlog okrajnemu ljudskemu odboru v 
odločitev. Ce okrajni ljudski odbor sklene, naj o 
stvari odloči svet, je svet na ta sklep vezan. 

136. člen 
O sejah sveta se piše zapisnik; na zahtevo člana 

sveta se zapiše v zapisnik tudi njegovo ločeno mnenje. 
Zapisnik  podpišeta  predsednik  in  tajnik  sveta. 

Odredbe sveta podpisuje poleg predsednika *••(• 
tudi predsednik ljudskega odbora: ta lahko odreče 
podpis, če je po njegovem mnenju odredba nezakoniia. 
Ce svet vztraja pri svojem stališču, ima predsednik 
sveta pravico, predložiti zadevo okrajnemu ljudskemu 
odboru. 

Predsednik sveta podpisuje odločbe, ki jih izdaja 
svet po 4. točki 129. člena tega zakona. 

137. člen 

Svet lahko izvoli odbore in jim daje posamezno 
zadeve iz svojega delovnega področja, da jih preučijo 
in da pripravijo rešitve. 

Odbor ne more sam izdajati odločb. 
Vsak odbor šteje 5 do 5 članov, ki jih voli in 

razrešuje svet. Predsednika odbora izvoli svet izmed 
svojih članov, drugo člane odbora pa izmed odbor- 
nikov in drugih državljanov, ki po svojih osebnih in 
strokovnih zmožnostih lahko pomagajo pri izpolnje- 
vanju nalog odbora. 

Odbor dela na sejah, ki jih sklicuje po potrebi 
predsednik odbora. 

O sejah se piše zapisnik. 

138. člen 

Člani sveta in odbora imajo pravico, da se jim 
povrnejo stroški, ki jih imajo pri opravljanju svojih 
dolžnosti v svetu oziroma odboru, in pravico, da se 
jim povrne dejansko izgubljeni redni zaslužek za čas, 
ko opravljajo te dolžnosti. 

139. člen 

Člani sveta in njegovih odborov, ki niso odborniki 
ljudskega odbora, so za škodo, ki jo napravijo pri 
opravljanju svojih dolžnosti, odgo\orni tako kot od- 
borniki ljudskega odbora. 



Stran 170 URADNI LIST Št. 19 — 9. VE 1952 

140. člen 

Natančnejše določbe o številu članov, o organiza- 
ciji ter o delovnem področju in delu svetov predpiše 
statut. 

3. Posebne komisije in drugi organi okrajnega 
ljudskega odbora 

141. člen 
Okrajni ljudski odbor ali njegov svet lahko 

ustanovi za pripravo ali za izvedbo posameznih nalog 
posebne komisije, ki pa nimajo pravice odločanja. 

Člani teh komisij so lahko odborniki ali drugi 
državljani. 

Delo in organizacijo komisije določi okrajni 
ljudski odbor ali njegov svet s sklepom o ustanovitvi 
komisije. 

142. člen 

Za opravljanje posameznih nalog so na p.odlagi 
splošnih predpisov višjih državnih organov pri okraj- 
nem ljudskem odboru tudi druge posebne komisije ali 
drugi posebni organi, katerih delo in organizacijo 
določajo ti predpisi. 

Sesto   poglavje 

ADMINISTRACIJA IN USLUŽBENCI OKRAJNEGA 
LJUDSKEGA ODBORA 

1. Administracija 

143. člen 
Za pripravljanje in izvrševanje zadev, ki spadajo 

v pristojnost okrajnega ljudskega odbora, ima ljudski 
odbor administracijo; v administraciji so upravni in 
strokovni ter izvršilni  in pisarniški  uslužbenci. 

Administracijo okrajnega ljudskega odbora in 
njeno delo vodi tajnik ljudskega odbora pod nad- 
zorstvom predsednika ljudskega odbora. 

144. člen 

Administracija okrajnega ljudskega odbora je 
organizacijska celota; sestavljena je iz tajništva in 
iz potrebnega števila tajništev svetov oziroma potreb- 
nega števila oddelkov. 

Tajništvo opravlja skupne zadeve in liste zadeve, 
ki ne spadajo v delovno področje nobenega sveta. 

Tajništvo sveta oziroma oddelek se ustanovi za 
zadeve iz delovnega področja enega ali več svetov. 

V ljudskih odborih manjših okrajev se lahko na- 
mesto tajništev svetov oziroma oddelkov ustanovijo 
za zadeve iz delovnega področja enega ali več svetov 
odseki ali referati v tajništvu. 

Tajništvo, tajništva sveta oziroma oddelki in od- 
seki se lahko delijo na manjše organizacijske enote. 

Določbe tega zakona o oddelkih in o njihovih 
načelnikih se uporabljajo tudi za tajništva svetov in 
njihove tajnike. 

Organizacijo administracije določi statut Ijud- 
ekega odbora v skladu s predpisi višjih državnih 
organov. 

145. člen 
Tajništvo vodi tajnik ljudskega odbora. 
Oddelek vodi načelnik; ta je hkrati tajnik sveta. 
Odsek vodi šrf odseka; šef samostojnega odseka 

je lahko tajnik sveta. 

146. člen 

Da bi se olajšalo uradovanje administracije 
okrajnega ljudskega odbora z državljani in da bi bilo 
njeno delo hitrejše, lahko okrajni ljudski odbor s 
statutom določi, da se posamezna uradna opravila 
kakor: overitve listin in podpisov, sprejemanje izjav, 
izdajanje raznih potrdil, sprejemanje prošenj in 
pritožb, vročevanje vabil in odločb, zbiranje raznih 
podatkov in druge podobne tehnične zadeve oprav- 
ljajo za določeno območje okraja v izpostavi admi- 
nistracije okrajnega ljudskega odbora. 

Take izpostave se lahko ustanove samo za tisto 
območje okraja, ki je oddaljeno od sedeža okrajnega 
ljudskega odbora in ima z njim slabe prometne zveze. 

Delo izpostave vodi tajnik izpostave; postavlja in 
razrešuje ga ljudski odbor. lajnik izpostave ne more 
izdajati odločb v upravnem postopku. 

Statut ljudskega odbora določi, za kateri del 
okrajnega območja se ustanovi izpostava, kje bo njen 
sedež, kakšne zadeve bo opravljala, in vse drugo, kar 
je zvezano z delom izpostave. 

147. člen 

Za delovno področje oddelka za notranje zadeve 
se na predlog sveta za notranje zadeve ustanovi iz- 
postava tega oddelka z odločbo pristojnega repu- 
bliškega organa za notranje zadeve v sporazumu s 
pristojnim republiškim organom za zakonodajo in 
izgradnjo ljudske oblasti. 

Izpostavi načeluje šef izpostave. Šefa in uslužbence 
izpostave imenuje v soglasju s predsednikom okrajne- 
ga ljudskega odbora pristojni republiški organ za no- 
tranje zadeve, ki odloča tudi o drugih njihovih 
usluzbenskih razmerjih. 

V pristojnost izpostave spada vzdrževanje kra- 
jevnega reda in miru in opravljanje tistih nalog iz 
področja oddelka za notranje zadeve okrajnega ljud- 
skega odbora, ki jih določi po predlogu sveta za 
notranje zadeve pristojni republiški organ za notranje 
zadeve v sklepu, s katerim se ustanovi izpostava. 

Šef izpostave opravlja naloge iz svojega področja 
po navodilih in pod nadzorstvom načelnika oddelka 
za notranje zadeve okrajnega ljudskega odbora. 

Šef izpostave lahko po pooblastilu načelnika 
oddelka izdaja odločbe v zadevah, ki spadajo v pod- 
ročje načelnika oddelka. 

148. člen 

Da bi se olajšalo uradovanje administracije okraj- 
nega ljudskega odbora s prebivalci bolj oddaljenih 
območij okraja, se določijo s statutom lahko posebni 
uradni dnevi v posameznih krajevnih središčih izven 
sedeža okrajnega ljudskega odbora. 

2. Tajnik okrajnega ljudskega odbora 

149. člen 

Tajnika postavlja in razrešu]; ljudski odbor na 
skupni seji odbornikov obeh zborov. 

Za tajnika sme biti postavljen, kdor ima strokov- 
no usposobljenost po obstoječih predpisih, predpisan' 
izpit in najmanj pet let upravne prakse. 



St: 19 — 9. VU 1952 • URADNI LIST Stran..171' 

150. člen 

Tajnik opravlja zlasti tele zadeve: 
1. skrbi za pravilnost in zakonitost dela admi- 

nistracije in izravnava delo načelnikov oddelkov: 
2. razvršča uslužbence okrajnega ljudskega od- 

bora po posameznih organizacijskih enotah: 
3. vodi personalne zadeve za uslužbence in delavce 

ljudskega odbora in daje predsedniku ljudskega 
odbora predloge za izdajo odločb o njihovih delovnih 
razmerjih; 

4. skrbi  za  strokovni   napredek   uslužbencev; 
5. predlaga disciplinski postopek zoper uslužbence 

administracije in izreka kazni za njihove disciplinske 
nerednosti, razen glede načelnikov oddelkov; izreka 
kazni za disciplinske prekrške delavcev ljudskega 
odbora: 

6. izdaja odločbe v upravnem postopku v zadevah, 
ki ne spadajo v delovno področje oddelkov; v takih 
okrajnih ljudskih odborih, ki nimajo oddelkov, izdaja 
odločbe v upravnem postopku v vseh zadevah, če po 
zakonu in drugih splošnih predpisih višjih državnih 
organov, jio statutu ali po odloku ljudskega odbora to 
ne spada v pristojnost okrajnega ljudskega odbora 
oziroma njegovega sveta; 

7. izdaja spričevala in potrdila iz pristojnosti 
ljudskega odbora in vodi pisarniško dopisovanje, 
kolikor za to ne pooblasti načelnikov oddelkov: 

8. pomaga predsedniku pri pripravljanju, sej 
ljudskega odbora in pri izravnavanju dela posameznih 
svetov in drugih organov  ljudskega odbora. 

Zakon, statut ali odlok okrajnega ljudskega od- 
bora da lahko tajniku okrajnega ljudskega odbora 
pravico, da izjemoma izdaja odločbe za izvrševanje 
zakonov in drugih splošnih predpisov višjih državnih 
organov in predpisov okrajnega ljudskega odbora. Te 
odločbe mora predložiti v potrditev okrajnemu ljud- 
skemu odboru. 

Tajnik ima pravico udeleževati se sej okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev, vodi zapisnike sej 
okrajnega zbora, ima pravico udeleževati se sej svetov 
JQ komisij in sodelovati pri njihovem delu, toda brez 
glasovalne pravice. 

Tajnik sklicuje sestanke načelnikov oddelkov 
okrajnega ljudskega odbora in sestanke tajnikov ob- 
činskih ljudskih odborov zaradi izravnavanja in iz- 
boljšanja uradovanja. Ima pravico nadzorovati 
^radovanje občinskih ljudskih odborov in dajati 
tajnikom občinskih ljudskih odborov smernice za 
Pravilno uradovanje. 

151. člen   . 

Tajnik je za svoje delo in za pravilno uradovanje 
uslužbencev v administraciji okrajnega ljudskega 
odbora odgovoren predsedniku in okrajnemu ljud- 
skemu odboru. 

152. člen 

' , Ce je tajnik začasno odsoten ali zadržan, ga na- 
oomestuje uslužbenec okrajnega ljudskega odbora, ki 
Sa določi predsednik. 

3. Drugi uslužbenci 

153. člen 

Poleg tajnika ima okrajni ljudski odbor za oprav- 
Janje upravnih, strokovnih in pisarniških zadev še 

«ruge uslužbence. 

Število uslužbenskih delovnih mest v admini- 
straciji okrajnega ljudskega odbora in strokovno 
usposobljenost, ki je potrebna za vsako delovno mesto, 
določi ljudski odbor v sporazumu s pristojnim repu- 
bliškim državnim organom. 

Število uslužbenskih delovnih mest v oddelku za 
notranje zadeve in strokovno usposobljenost za vsako 
delovno mesto v tem oddelku določi pristojni repu- 
bliški organ za notranje zadeve v sporazumu s pred- 
sednikom okrajnega ljudskega odbora in v soglasju 
s pristojnim republiškim organom za zakonodajo in 
izgradnjo ljudske oblasti. 

154. člen 

Načelnike oddelkov in šefe samostojnih odsekov in 
druge uslužbence, za katere to določi statut ljudskega 
odbora, postavlja in razrešuje ljudski odbor na skupni 
seji odbornikov obeh zborov. 

Načelnike oddelkov in šefe samostojnih odsekov 
postavlja in razrešuje ljudski odbor v- sporazumu 
s pristojnim republiškim državnim organom. Na- 
čelnika oddelka za notranje zadeve postavlja in 
razrešuje pristojni republiški organ za notranje za- 
deve v sporazumu z ljudskim odborom, druge usluž- 
bence tega oddelka pa v sporazumu s predsednikom 
okrajnega ljudskega odbora. Ce se ljudski odbor in 
pristojni republiški organ ne moreta sporazumeti o 
razrešitvi načelnika oddelka oziroma šefa samostoj- 
nega odseka, lahko tisti, ki predlaga razrešitev, pred- 
loži zadevo Prezidiju Ljudske skupščine L RS; nje- 
gova odločitev je dokončna. 

S posebnimi predpisi se lahko določi, katere 
upravne in strokovne uslužbence postavlja, premešča 
in razrešuje ljudski odbor samo v soglasju s pri- 
stojnim republiškim državnim organom. 

155. člen 

Za načelnika odJelka sme biti postavljen, kdor 
ima strokovno usposobljenost po obstoječih predpisih» 
predpisani izpit in najmanj tri leta upravne prakse. 

156. člen 

Načelnik oddelka organizira in vodi delo usluž- 
bencev v oddelku. Samo on dodeljuje delo usluž- 
bencem in skrbi, da uslužbenci svoje delo pravočasno 
in pravilno opravijo. 

Uslužbenci so glede svojega dela podrejeni na- 
čelniku oddelka. 

Načelnik oddelka se mora kot tajnik sveta ude- 
ležiti vsake seje sveta in mora poročati o delu, če 
predsednik sveta tako odredi. Na seji sveta ima na- 
čelnik oddelka posvetovalni glas. 

Načelnik oddelka skrbi za izvršitev sklepov in 
o tem poroča na seji s.eta. Na sejah sveta vodi 
zapisnik. 

157. člen 

Načelnik oddelka izdaja odločbe v upravnem 
postopku po napotilih in navodilih sveta, če po zakonu 
in drugih splošnih predpisih višjih državnih organov, 
po statutu ali odloku okrajnega ljudskega odbora to 
ne spada v pristojnost okrajnega ljudskega odbora 
oziroma njegovega sveta. 

158. člen 

Načelnik oddelka je za svoje delo odgovoren 
svetu in tajniku ljudskega odbora, načelnik oddelka 
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za notranje zadeve pa svetu in republiškemu organu 
za notranje zadeve. 

159. cJen 

Če je načelnik oddelka začasno odsoten ali za- 
držan, ga nadomestuje uslužbenec, ki ga določi pred- 
sednik okrajnega ljudskega odbora. Načelnik oddelka 
za notranje zadeve si postavi svojega namestnika sam 
izmed uslužbencev tega oddelka. 

160. člen 

Odločbe o službenih razmerjih uslužbencev 
okrajnega ljudskega odbora izdaja v skladu s predpisi 
višjih državnih organov predsednik ljudskega odbora, 
kolikor ta zakon, predpisi višjih državnih organov ali 
statut ljudskega odbora drugače ne določajo. 

O pritožbah zoper odločbe o službenih razmerjih 
in o pritožbah zoper odločbe o disciplinskih nered- 
nostih uslužbencev, ki jih izda predsednik okrajnega 
ljudskega odbora, odloča okpajni zbor ljudskega 
odbora. 

Okrajni zbor odloča tudi o pritožbah zoper od- 
ločbe, ki jih je izdal v disciplinskih zadevah tajnik 
okrajnega ljudskega odbora. 

161. člen 

Predpisi, ki veljajo za državne uslužbence, se 
uporabljajo tudi za uslužbence okrajnega ljudskega 
odbora, kolikor ni s tem  zakonom  drugače določeno. 

4. Sodnik za prekrške 

162. člen 

Za odločanje v upravnem kazenskem postopku 
voli okrajni ljudski odbor enega ali več sodnikov za 
prekrške in njihove namestnike. Ti so za svoje delo 
odgovorni okrajnemu ljudskemu odboru. 

Natančnejši predpisi o volitvi in razrešitvi, o delu 
in pravicah ter dolžnosti1! sodnikov za prekrške so 
določeni v zakonu o prekrških. 

Sedmo   poglavje 

NADZORSTVO IN NEPOSREDNA UDELEŽBA 
DRŽAVLJANOV 

163. člen 

Okrajni ljudski odbor obravnava na sejah svojih 
predstavniških teles predloge zborov volivcev o za- 
devah, ki spadajo v pristojnost okrajnega ljudskega 
odbora. Svoje odločitve o teh predlogih sporoči zboru 
volivcev. 

164. člen 

Okrajni ljudski odbor lahko sam ali na zahtevo 
desetine volivcev v okraju razpiše okrajni refe- 
rendum zaradi potrditve posameznih odlokov in 
ukrepov, ki se tičejo okraja in njegovega razvoja, ali 
pa zato, da bi volivci vnaprej povedali svoje mnenje 
o njih. 

Referendum sme razpisati okrajni ljudski odbor 
šele potem, ko dobi soglasje Prezidija Ljudske skup- 
ščine LRS. Če zahtevajo referendum volivci, ga mora 
razpisati najpozneje v desetih dneh potem, ko je dobil 
soglasje Prezidija Ljudske skupščine LRS. 

Ï65. člen 
Na referendumu •» izrečejo volivci o postavljenih 

vprašanjih neposredno s tajnim glasovanjem. Glasuje 
se z glasovnicami; na glasovnici mora biti vprašanje, 
o katerem se glasuje. Vprašanje mora biti postavljeno 
tako, da volivci lahko odgovorijo nanj samo z »za« 
ali »proti«. 

166. člen 

Besedilo vprašanja, o katerem se mora odločiti na 
referendumu, sestavi ljudski odbor oziroma pred- 
lagatelji referenduma. 

O postavljenih vprašanjih odločajo volivci v 
celoti, tako da se predlog v celoti sprejme ali v celoti 
zavrže. 

167. člen 

Dan za referendum določi ljudski odbor. 
Sklep o razpisu referenduma se objavi tako, kot 

je predpisano za odloke ljudskega odbora. 
Med dnevom, ko se razglasi razpis referenduma, 

in med dnevom glasovanja ne sme preteči manj kot 
deset in ne več kot trideset dni. 

168. člen 
Na referendumu se glasuje z »za« ali »proti«. 
Predlog, ki je postavljen volivcem, da se o njem 

izrečejo z referendumom, velja za sprejet, če je gla- 
sovalo zanj več kot polovica volivcev, ki so glasovali. 
Sprejeti predlog je za ljudski odbor obvezen. 

Predlog, ki je bil z glasovanjem zavržen, se ne 
more dati znova na glasovanje prej kakor čez eno 
leto, in ljudski odbor tudi ne more prej kakor čez eno 
leto izdati sklepa, ki bi bil v nasprotju z izidom 
glasovanja. 

169. člen 

Referendum vodi komisija treh članov, ki jih 
izmed sebe določi skupna seja odbornikov obeh 
zborov. 

Komisija za izvedbo referenduma pripravi in vodi 
glasovanje, ugotovi izid glasovanja in ga razglasi 
tako, kot je to predpisano za odloke ljudskega odbora; 
komisija poroča ljudskemu odboru o izidu glasovanja. 

170. člen 

Glede pravice glasovanja, načina glasovanja, ugo- 
tavljanja izida glasovanja in glede pravice do pritožbe 
zaradi nepravilnosti pri izvedbi referenduma se 
primerno uporabljajo predpisi o volitvah odbornikov 
okrajnega zbora ljudskega odbora. 

171. člen 

Da bi kar največ državljanov sodelovalo pri 
lokalni upravi, lahko okrajni ljudski odbor ustanovi 
komisije državljanov (141. člen) za izvedbo posamez- 
nih upravnih nalog. 

Osmo  poglavje 

IME IN PEČAT OKRAJNEGA LJUDSKEGA 
ODBORA 

172. člen 
Okrajni ljudski odbor ima voje ime, ki se glas': 

»Okrajni ljudski odbor... (ime okraja)«. 
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Ce prebiva v kakšnem okraju znatna narodna 
manjšina, se mora ime okrajnega ljudskega odbora 
glasiti v slovenskem jeziku in v jeziku narodne 
manjšine. 

173. člen 

Okrajni ljudski odbor ima svoj pečat z imenom 
okrajnega ljudskega odbora (cr grbom in imenom 
Ljudske republike Slovenije. Ce je sedež okrajnega 
ljudskega odbora izven območja okraja, mora biti v 
pera t u naveden tudi sede/, okrajnega ljudskega 
odbora. 

174. člen 

Na poslopju, v katerem ima okrajni ljudski odbor 
svoje uradne prostore, mora biti napis z grbom in 
imenom Ljudske republike Slovenije ter z imenom 
okrajnega ljudskega odbora. 

Deveto   p o p I a v j e 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

17ï. člen 

Dokler ne bodo izdani posebni predpisi o sploš- 
nem upravnem postopku, se morajo okrajni ljudski 
odbori v upravnem postopku ravnati po telile načelih: 

t. Kadar odloči ljudski odbor v upravnem po- 
stopku o pravici in obveznosti državljana ali pravne 
osebe, kadar izda gospodarskoupravni ali nadzor- 
stveni ukrep proti gospodarski organizaciji in kadar 
po nadzorstveni pravici odloči o zadevi, ki se tiče 
zavoda aii družbene organizacijo, izda odločbo, ki jo 
mora vročiti stranki. 

2. V okrajnem ljudskem odboru izdaja odločbe v 
upravnem postopku načelnik oddelka po napotilih in 
navodilih sveta, v zadevah, ki ne spadajo v delovno 
področje oddelkov, pa lajuik ljudskega odbora, če po 
zakonu in drugih splošnih predpisih višjih državnih 
organov, po statntu ali odloku okrajnega ljudskega 
odbora to ne spada v pristojnost okrajnega ljudskega 
odbora oziroma njegov?ga sveta. 

3. Preden izda odločbo, mora v upravnem po- 
stopku ugotoviti vse dejanske okoliščine, ki so 
pomembne za rešitev zadeve: stranke morajo biti za- 
slišane, njihove izjave in predlogi pa na kratko 
vpisani v zapisnik, kolikor ni za posamezne primere 
s zakonom drugače določeno; samo takrat, kadar 
stranka ne pride, čeprav je bila pravilno povabljena, 
se postopek lahko opravi brez nje. 

4. O vsaki strankini zahtevi je treba izdati odločbo. 
Odločba, izdana v upravnem postopku, se mora skli- 
cevati na predpis, na podlagi katerega je bila izdana, 
m mora biti obrazložena: v odločbi mora biti tudi 
Pouk o pravici do pritožbe. 

*x Zadeve v uprav nem postopku se morajo takoj 
vzeti v reševanje in mora biti o njih odločba izdana 
čimprej. 

•6- Zoper odločbo prve stopnje se sme stranka v 
uPravnem postopku pritožiti prvemu višjemu organu, 
<e ni z zakouoin ali s splošnim predpisom, izdanim po 
posebnem pooblastilu zakona, drugače določeno. 

Pritožba se vloži v 15 dneh po prejemu odločbe, 
('p n' 7, zakonom ali z uredbo drugače določeno, in 
sicer pri ljudskem odboru, ki je izdal izpodbijano 
odločbo. 

7. O pritožbi zoper odločbo okrajnega ljudskega 
odbora (1. točka) izdano v upravnem postopku, odloči 
pristojni republiški organ. 

O pritožbi mora biti izdana odločba čimprej. 
Pritožba zadrži izvršitev odločbe, če ni z zakonom 

ali z uredbo drugače določeno. 
8. Pristojni organ druge stopnje pritožbo zavrne 

ali odločbo prve stopnje razveljavi in naloži organu 
prve stopnje, da izda drugo odločbo, ali pa odločbo 
prve stopnje spremeni in odloči o stvari sam. V pri- 
tožitcljevo škodo sme odločbo spremeniti samo takrat, 
če to zahtevajo splošne koristi. 

Zoper odločbo o pritožbi se ni mogoče pritožiti 
višjemu organu. 

9. Odločba se sme izvršiti šele. ko je v upravnem 
postopku poslala pravnomočna in izvršljiva, če ni z 
zakonom ali z uredbo drugače določeno. 

10. Odločba prve stopnje postane pravnomočna: 
o) s potekom pritožbenega roka, če se stranka ne 

pritoži; 
h) z vročitvijo stranki, če pritožba ni dovoljena; 
c) z vročitvijo odločbe druge stopnje stranki, če 

se pritožba zavrne. 
Odločba postane izvršljiva: 
a) takoj, ko postane pravnomočna, če ni z odločbo 

določen rok za njeno izpolnitev; 
b) takoj, ko preteče rok za izpolnitev, ki je v od- 

ločbi določen; 
c) z vročitvijo stranki, če je z zakonom ali z 

uredbo predpisano, da pritožba  ne  zadrži   izvršitve. 
Izvršljivo odločbo v upravnem postopku izvrši 

praviloma tisti organ, ki je izdal odločbo na prvi 
stopnji, če ni drugače predpisano. 

11. Po nadzorstveni pravici odpravi ali Tazveljavi 
višji upravni organ v upravnem postopku izdano prav- 
nomočno odločbo nižjega upravnega organa: 

a) če je izdal odločbo organ, ki za to ni bil šivamo 
pristojen; 

b) če bi se z izvršitvijo odločbe storilo kaznivo 
dejanje, ali če bi z izvršitvijo nastala huda nevarnost 
za življenje in zdravje ljudi ali za javni red in mir. 

Z odpravo odločbe se odpravijo iudi njene pravne 
posledice. 

Z razveljavitvijo odločbe se ne odpravijo tiste 
pravne posledice, ki so že nastale; ne morejo pa nà 
podlagi take odločbe nastati kakšne nadaljuje pravne 
posledice. 

Po nadzorstveni pravici se nezakonita odločba 
praviloma odpravi. Odločba se razveljavi samo takrat, 
če bi ne bilo mogoče odpraviti pravnih posledic od- 
ločbe, ki so že nastale, ali če bi se dale odpraviti samo 
z velikimi težkočami. 

12. Odločba, s katero se stranki prizna kakšna 
pravica, se sme po nadzorstveni pravici odpraviti ali 
razveljaviti samo, če je bila stranke prej zaslišana; 
to ne velja, če je izdal odločbo organ, ki ni bil stvarno 
pristojen. Zoper odločbo o odpravi ali razveljavitvi 
je dovoljena pritožba, razen če je izdal odločbo ••- 
publiški državni organ; v tem primeru sme stranka 
sprožiti upravni spor. 

Za upravni postopek, v katerem je stranka go- 
spodarska organizacija, se sm?jo z zakonom ali z 
uredbo predpisati določbe, ki se lahko odmaknejo od 
načel tega zakona. 
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176. člen 

Potem, ko začne veljati *a zakon, se smejo za 
tajnike oziroma načelnike oddelkov okrajnega ljud- 
skega odbora izjemoma postavljati še tri leta tudi 
osebe, ki nimajo pogojev, predpisanih v 149. oziroma 
155. členu tega zakona. 

Po preteku triletnega roka se bodo za tajnike 
oziroma načelnike oddelkov okrajnega ljudskega 
odbora lahko postavljale samo osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje iz 149. oziroma 155. člena tega zakona, oziroma 
osebe, ki so v triletnem roku iz prvega odstavka tega 
člena bile postavljene na ta mesta. 

177. člen 

Ko dobi ta zakon veljavo, prenehajo veljati: 
zakon o zborih volivcev (Uradni list LRS, št. 

39—215/50); 
zakon o svetih državljanov in komisijah držav- 

ljanov (Uradni list LRS,   t. 39—216/50) in 
zakon o delu ljudskin odborov okrajev, mest, ki 

so izločena iz okrajev, in mestnih rajonov (Uradni list 
LRS, št. 59—217/50). 

178. člen 

Dokler ne izdajo posamezni okrajni ljudski od- 
bori svojih statutov, določi število odbornikov po- 
sameznega okrajnega zbora okrajni ljudski odbor s 
sklepom, ki ga potrdi Prezidij Ljudske skupščine LRS. 

V drugih primerih, v katerih je po tem zakonu 
izdaja natančnejših predpisov pridržana statutu, bo 
izdajal okrajni ljudski odbor potrebne predpise za- 
časno z odlokom. V primeru 146. člena tega zakona je 
za odlok, ki bi ga okrajni ljudski odbor začasno izdal 
namesto statuta, potrebno soglasje pristojnega repu- 
bliškega organa za zakonodajo in izgradnjo ljudske 
oblasti. 

179. člen 

Prezidij Ljudske skupščine LRS se pooblašča, da 
predpiše, katere zadeve, ki so dane v pristojnost re- 
publiškim organom državne uprave s predpisi vlade 
LRS in njenih organov, ostanejo izjemno od tretjega 
odstavka 12. člena tega zakona v pristojnosti repu- 
bliških državnih organov. 

180. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem, ko ga razglasi 
Ljudska-skupščina LRS, in se objavi v ^Uradnem listu 
LRS«. 

U št. 82 
Ljubljana, dne N. julija 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lnbej 1. r. Josip Vidmar 1. r 

90. 
Ukaz 

Na podlagi 5. odstavka 70. člena ustave LR Slove- 
nije objavlja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 
zakon o ljudskih odborih mest in mestnih občin, ki ga 
je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije na III. iz- 
rednem zasedanju dne 30. junija 1952 ter razglasila 
z odlokom z dne 30. junija 1952, št. LS 139/1-52. in ki se 

glasi: 

Za organizacijo in delo ljudskih odborov, ki so 
jih delovne množice z delavskim razredom na čelu 
ustvarile in razvijale v narodnoosvobodilni vojni in 
socialistični revoluciji in ki so podlaga oblasti delov- 
nega ljudstva v Federativni ljudski republiki Jugo- 
slaviji, izdaja Ljudska skupščina Ljudske republike 
Slovenije 

ZAKON 
O LJUDSKIH ODBORIH MEST IN MESTNIH OBČIN 

Prvo   poglavje 

Splošne določbe 

1. člen 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine je kot 
lokalni predstavniški organ državne oblasti organ 
ljudske samouprave  v  mestu  oziroma mestni  občini. 

2. člen 
Mesto je taka samostojna teritorialna, gospodar- 

ska in urbanistična celota v sestavi Ljudske republike 
Slovenije, ki je družbeno-politično, gospodarsko in 
kulturno središče večjega območja ter so v zadevah iz 
pristojnosti njegovega ljudskega odbora neposredno 
višji organi republiški državni organi. 

Mestna občina s posebnimi pravicami je taka 
samostojna teritorialna, gospodarska in komunalna 
celota v sestavi okraja, ki je družbeno-politično, go- 
spodarsko in kulturno središče svoje okolice in ima 
zato posebne pravice in dolžnosti; v tistih zadevah iz 
pristojnosti' njenega ljudskega odbora, ki jih glede 
teh pravic in dolžnosti določa ta zakon, so neposredno 
višji organi republiški državni organi. 

Za druge mestne občine, ki jih določa zakon o 
razdelitvi Ljudske republike Slovenije na okraje, 
mesta in občine, veljajo določbe zakona o občinskih 
ljudskih odborih. 

Posamezna naselja na območju mesta in posamez- 
ni mestni deli se z zakonom o razdelitvi Ljudske re- 
publike Slovenije na okraje, mesta in občine lahko 
ustanovijo kot posebne občine v sestavi mesta. 

3. člen 
Mesta so Ljubljana, Maribor in Celje. 
Mestne občine v sestavi okraja, ki imajo posebne 

pravice, določene s tem zakonom (mestne občine s po- 
sebnimi pravicami), so Bled, Idrija, Jesenice, Kamnik, 
Kranj, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, P°" 
stojna, Ptuj, Skofja Loka, Trbovlje, Tržič. 

Določbe tega zakona veljajo samo za ljudske od- 
bore teh mestnih občin in ljudske odbore mest. 

4. člen 
Mesta, mestne občine in posebne občine v sestavi 

mesta so pravne osebe. 
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5. člen 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine daje 
smer komunalnemu, gospodarskemu, socialnemu in 
kulturnemu razvoju mesta oziroma mestne občine kot 
družbeno-gospodarskega središča njene okolice; utrju- 
je in razvija socialistično ureditev in pravni red ter 
utrjuje z ustavo in zakoni zagotovljene pravice držav- 
ljanov; razvija svojo samoupravo ter samoupravo go- 
spodarskih in drugih družbenih organizacij v mestu 
oziroma mestni občini; izvršuje pravice, ki jih ima 
nad samostojnimi gospodarskimi organizacijami in za- 
vodi ter opravlja druge naloge, ki so mu z zakonom 
dane v pristojnost. 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine lahko 
obravnava tudi zadeve, za katere so pristojni višji 
državni organi, in lahko predlaga, kako naj se rešijo. 

6. člen 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine je 
najvišji organ državne oblasti v mestu oziroma v mest- 
ni občini; njemu so podrejeni vsi lokalni upravni 
organi v mestu oziroma mestni občini. 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine iz- 
vršuje oblast v mejah pravic in dolžnosti, ki so dolo- 
cene z ustavo in zakonom. 

Mestni ljudski odbor voli in ra^rcMijc sodnike in 
sodnike porotnike okrajnih in okrožnih sodišč. 

Samo z republiškim zakonom se smejo za zadeve, 
ki spadajo v republiško pristojnost, ustanoviti v mestu 
oziroma mestni občini upravni organi, ki so podrejeni 
naravnost republiškim državnim organom. 

7. člen 

Mestni ljudski odbor je sestavljen iz mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev. 

Mestni zbor je splošno predstavniško telo vseh 
državljanov v mestu. Sestavljajo ga odborniki, ki jih 
volijo na podlagi splošne, enake in neposredne volilne 
pravice državljani Federativne ljudske republike Ju- 
goslavije, ki so vpisani v volilnem imeniku na ob- 
močju mesta. 

Zbor proizvajalcev je predstavniško telo tistih 
delovnih ljudi, ki delajo na območju mesta v proiz- 
vodnji, prevozništvu in trgovini. V zboru so zastopani 
v razmerju s svojim prispevkom za družbeno skup- 
n°st, kakor ga kaže njihov delež v družbenem pro- 
duktu mesta. 

Odborniki se volijo s tajnim glasovanjem. 

8. člen 

Mestni zbor in zbor proizvajalcev sta enakopravna 
Pfi izdajanju vseh sklepov ljudskega odbora, ki se 
nanašajo na razdelitev in porabo presežka dela in na 
uruge gospodarske naloge. 

Oclhomil neslnega zbora in zbori proizv?jalccv 
volijo na skupni seji organe ljudskega odbora in 
°Prav]jajo druge volitve, za katere je po zakonu pri- 
pojen ljudski odbor. 

9. člen • 
Ljudski  odbor  mestne  občine sestavljalo  odbor- 

n,ki, ki jih volijo na podlagi splošne, enake  in ne- 
posredne volilne pravice s tajnim glasovanjem držav- 
Jani Federativne ljudske republike Jugoslavije, ki so 
Pisani v volilnem imeniku na območju mestne občine. 

10. člen 
Mestni zbor se voli za štiri leta, zbor proizvajalcev 

pa za dve leti. 
Ljudski odbor mestne občine se voli za tri leta. 
Prezidi j Ljudske skupščine LRS ima pravico, da 

zaradi posebnih razmer podaljša največ za eno leto 
mandat vseh ljudskih odborov mest in mestnih občin 
v Ljudski republiki Sloveniji, in tudi, da razpiše 
splošne volitve teh ljudskih odborov, še preden preteče 
njihov mandat. 

Nihče ne more biti hkrati odbornik mestnega zbo- 
ra in zbora proizvajalcev. 

11. člen 
Odborniki ljudskega odbora mesta oziroma 

mestne občine so za svoje delo odgovorni volivcem. 
Volivci imajo pravico, odpoklicati odbornika, če 

ne uživa več njihovega zaupanja. 
Volitve in odpoklic odbornikov ureja poseben 

zakon. 
12. člen 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine 
opravlja vse oblastne funkcije na svojih sejah, funk- 
cije državne uprave pa tudi po svojih kolegijskih 
organih (svetih). 

Ljudski odbor mestu oziroma mestne občine se 
mora pri opravljanju svojih nalog opirati na pobudo 
in sodelovanje ljudskih množic in na organizacijo 
delovnega ljudstva. 

13. člen 
Območje mesta oziroma mestne občine se določi 

in spremeni samo z zakonom, njuno ime pa tudi z 
ukazom Prezidija Ljudske skupščine LRS. 

14. člen 
Ljudski odbor mestne občine, ki ima pogoje, da 

se ji dajo posebne pravice, lahko predlaga Ljudski 
skupščini LRS, naj izda zakon, da ta mestna občina 
postane mestna občina s posebnimi pravicami po tem 
zakonu. 

15. člen 
Razmerje med ljudskim odborom mesta oziroma 

mestne občine in med drugimi državnimi organi te- 
melji na pravicah in dolžnostih, določenih z ustavo 
in zakoni. 

Zakonitost dela mestnega ljudskega odbora nadzo- 
rujejo Prezidij Ljudske skupščine LRS in pristojni 
republiški državni organi. 

Zakonitost dela ljudskega odbora mestne občine 
nadzorujejo okrajni ljudski odbor oziroma Prezidij 
Ljudske skupščine LRS in pristojni republiški državni 
organi. 

16. člen 
Mesto oziroma mestna občina mora imeti svoj 

splošni urbanistični načrt. 

17. člen 
Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine ima 

statut; izda ga sam. 
S statutom se predpiše notranja ureditev ljud- 

skega odbora, razdelitev opravil in način njegovega 
dela. Statut določi tudi razmerje ljudskega odbora do 
podjetij in zavodov, ki jih ustanovi. 

S statutom mestnega ljudskega odbora se določi 
in spreminja pristojnost ljudskih odborov posebnih 
občin v sestavi mesta. 
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Statut se izda v skladu s tem zakonom in upošte- 
vaje posebno razmere mesta oziroma mestne občine. 

Statut ljudskega odbora mesta oziroma mestne 
občine začne veljati, ko ga potrdi Prezidi j Ljudske 
skupščine LRS. 

18. člen 

Na predlog ljudskega odbora mestne občine s 
posebnimi pravicami se lahko z republiškim zakonom 
določi, da opravlja ljudski odbor te mestne občine 
nekatere zadeve, ki je zauje sicer pristojen okrajni 
ljudski odbor. 

Drugo   poglavje 

PRAVICE IN DOL2NOSTI LJUDSKEGA ODBORA 
MESTA OZIROMA MESTNE OBČINE 

1. Pristojnost 

19. Člen 

Mestni ljudski odbor opravlja vso zadeve, ki se 
neposredno nanašajo na gospodarski, komunalni, kul- 
turni in socialni razvoj mesta kot celote, kolikor zu 
posamezne zadeve ni z zakonom določena pristojnost 
višjih državnih organov. 

Mestni ljudski odbor neposredno izvršuje vse za- 
kone in druge predpise višjih državnih organov, ko- 
likor ni to z zakonom ali -, drugimi predpisi dano v 
pristojnost višjih državnih organov. 

Mestni ljudski odbor opravlja tudi vse zadeve 
izvršilne delavnosti v razmerju do državljanov, go- 
spodarskih in družbenih organizacij in zavodov, ko- 
likor posamezne izmed teb zadev niso z zakonom ali 
s predpisi višjih državnih organov, izdanimi na pod- 
lagi zakona, dane v pristojnost republiških ali zveznih 
državnih organov. 

V pristojnost mestnega ljudskega odbora ne spa- 
dajo zadeve, ki se neposredno nanašajo na gospo- 
darski, komunalni, kulturni in socialni razvoj občine 
v sestavi mesta, ter zadeve iz drugega in tretjega od- 
stavka tega člena, ki spadajo v pristojnost ljudskega 
odbora občine v sestavi mesta. 

20. člen 

Ljudski odbor mestne občine opravlja vse zadeve, 
ki se neposredno nanašajo na gospodarski, komunalni, 
kulturni in socialni razvoj mestne občine, kolikor ni 
za posamezne zadeve z zakonom določena pristojnost 
višjih državnih organov. 

Ljudski odbor mestne občine neposredno izvršuje 
zakone in druge predpise višjih državnih organov i u 
opravlja zadeve izvršilne delavnosti v razmerju do 
državljanov, gospodarskih in družbenih organizacij in 
zavodov, če mu je to z zakonom ali z drugimi predpisi 
dano v pristojnost. 

Ljudski odbori mestne občine na področjih financ, 
komunalne delavnosti, gradenj, obrti, turizma in go- 
stinstva, lokalnega prometa, stanovanjskih zadev, so- 
cialnega skrbstva — z izjemo invalidskih zadev — in 
nadzora rîad izvrševanjem predpisov na področjih trgo- 
vine in ljudskega zdravstva neposredno izvršuje tudi 
vse zakone in druge predpise višjih državnih organov 
ter opravlja v razmerju do državljanov, gospodarskih 
in družbenih organizacij :-> zavodov zadeve izvršilne 
delavnosti, ki spadajo sicer po obstoječih predpisih v 

pristojnost okrajnega ljudskega odbora, kolikor po- 
samezno zadeve s teh področij niso z zakonom ali z 
drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, dane v 
pristojnost drugim državnim organom. 

Z zakonom se lahko določi, da ljudski odbori po- 
sameznih mestnih občin opravljajo tudi druge zadeve 
iz pristojnosti okrajnega ljudskega odbora. 

V vseh zadevah iz tretjega in četrtega odstavka 
tega člena, kakor tudi v zadevah komunalne delav- 
nosti iz prvega odstavka tega člena so neposredno višji 
organi republiški državni organi, kolikor ni z zakonom 
ali z drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, 
drugače določeno. 

2t. člen 

Pristojnost ljudskega odbora mesta oziroma mest- 
ne občine se določa z zakonom in s predpisi višjih 
državnih organov, izdanimi na podlagi zakona. 

Posamezne zadeve, ki se predvsem tičejo gospo- 
darskega, komunalnega, kulturnega in socialnega raz- 
voja mesta oziroma mestne občine, se smejo prenesti 
iz pristojnosti ljudskega odbora mesta oziroma mestne 
občine v pristojnost dru 'i državnih organov samo z 
zakonom. Prav tako se sine samo z zakonom v takih 
zadevah omejili njegova pristojnost. 

22. člen 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine 
opravlja vse zadeve, za katere je pristojen, na pod- 
lagi in v mejah svojih predpisov, zakonov in splošnih 
predpisov višjih državnih organov. 

H. c len 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine ima 
pravico, sam od sebe izdajati samostojno predpise v 
takih zadevah, ki se predvsem nanašajo na gospo- 
darski, komunalni, kulturni in socialni razvoj mesta 
oziroma mestne občine, če te zadeve niso urejeno z 
zakonom. 

Co zakon samo na splošno urejuje kakšno zadevo, 
lahko ljudski odbor mesta oziroma mestne občine v 

mejah svoje pristojnosti izda dopolnilne predpise (od- 
loke) za ureditev te zadeve glede na potrebe mesta 
oziroma mestne občine. 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine ima 
pravico, z odlokom predpisovati za prekršitev svojih 
predpisov po zakonu določene upravne kazni. 

S predpisi ljudskega odbora mesta ali mestne 
občine, s katerimi se določajo pravice in dolžnosti 
državljanov ali družbenih organizacij, se mora za- 
gotoviti pravica do pritožbe na pristojni višji državni 
organ. 

Ce so predpisi ljudskega odbora mesta ali mestne 
občine ne ujemajo s predpisi višjih državnih organov, 
veljajo predpisi višjih državnih organov. 

24. člen 

Ljudski odbor mest. oziroma mestne občine samo» 
stoj no izdaja družbeni plan mesta oziroma mestne ob- 
čine; pri tem se mora držati obveznosti, izvirajočih 'z 

temeljnih proporcev, ki jih določa družbeni plan Ljud- 
ske republike Slovenije. 

Ljudski odbor mestne občine mora družbeni p'0" 
mestne  občino  izravnati   z  okrajnim   družbenim   P'a' 
nom. Ce se ljudski odbor mestno občine nr strinja 
predlogom okrajnega ljudskega odbora o  tem, kak       ^ 
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naj so izravna družbeni plan mestne občine z okraj- 
nim družbenim planom, se pošlje zadeva v odločitev 
Ljudski skupščini LRSj njena odločitev je dokončna, 

25. člen 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine samo- 
stojno izdaja proračun mesta oziromä-~mestne občine. 

Mesto oziroma mestna občina ima pravico do dela 
družbenega prispevka, dobodnine in drugib z zako- 
lom določenib davkov, ki jih plačajo gospodarske 
organizacije in davčni zavezanci na območju mesta 
ali mestne občine. Kolikšen del družbenega prispevka 
i» davkov gre v proračun mesta ali mestne občine, 
določajo družbeni plan in predpisi Ljudske republike 
Slovenije. 

26. člen 
Ljudski ndbor mesta oziroma mestne občine lahko 

v skladu z zakonitimi predpisi vpelje za potrebe mesta 
'Oziroma mestno občine lokalno doklado. 

27. člen 
Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine lahko 

vpelje za zgraditev komunalnih, kulturnih, zdra~- 
»tvenih ali socialnih naprav posebni krajevni pri- 
spevek. 

28. člen 

Ljudski odbor mesta oziroma mostne občine s 
Proračunom samostojno določi, kako se razdelijo 
mestni dohodki, in sicer: za opravljanje svojih nalog, 
za svoje administrativne stroške, za gospodarstvo in 
za druge družbene delavnosti, ki se finansirajo iz 
proračuna mesta oziroma mestne občine. 

29. člen 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine v 
skladu z zakonitimi predpisi gospodari z vsemi »zem- 
ljišči in poslopji v mestu ali mestni občini, ki so 
8plošna ljudsko premoženje, kolikor ne pripada ta 
Pravica na podlagi zakona drugim državnim organom, 
gospodarskim organizacijam, zavodom ali skupnostim. 

Pravica gospodarjenja z zemljišči in s poslopji se 
8m° prenesti od ljudskega odbora mesta aH mestne 
°bčinc na drug ljudski odbor ali narobe-na podlagi 
sPOrazuma med njima. Cc ni sporazuma, se ta pravica 
prenese z ukazom Prezidija Ljudske skupščine LRS. 

x"ravjca gospodarjenja z zemljišči in s poslopji se 
Prenese od ljudskega odbora mesta ali mestno občine 
^V republiške organe z ukazom Prezidija Ljudske 
skupščino LRS po poprejšnjem zaslišanju ljudskega 
°dbora. 

30. člen 

1"   ,   cs*n' ljudski odbor vodi upravo vsega splošnega 
Judskcga premoženja, ki je v splošni  rabi na nje- 

Sovem območju (ceste, mostovi, reke, prekopi, jezera. 
'n drugo vode, parki itd.), kolikor ni z zakonom in 

ruSimi predpisi višjih državnih organov, izdanimi na 
Podlagi  zakona, takšno splošno  ljudsko  premoženje 
Uano v upravo drugim državnim organom, gospodar- 

lnL)
oreanizacijam ali zavodom; 

v    j izvrševanju uprave splošnega ljudskega pre- 
i 0zenJa, ki je v splošni rabi, ima mestni ljudski od- 

Pr pravico, določati njegov namen, način in pogoje 
Jegove uporabe, izdajati predpieo in ukrepe Za nje- 

taV° Vnrovnn'e •" vzdrževanje, odločati o tem, da se 
Ksno premoženje izvsamo iz splošne rabe, ter do- 

ločati organe za opravljanje posameznih opravil pri 
upravi taksnega premoženju.. 

V sporu med mestnim ljudskim odborom na eni 
strani in drugim državnim organom, gospodarsko or- 
ganizacijo ali zavodom na drugi strani o tem, komu 
pripada uprava splošnega ljudskega premoženja, ki je 
v splošni rabi, odloča Prezidij Ljudske skupščine LRS. 

31. člen 
Ljudski odbor mestne občine vodi upravo sploš- 

nega ljudskega premoženja, ki je v splošni rabi na 
njegovem območju (ceste, reke, prekopi, parki itd.) 
in služi izključno za potrebe prebivalcev mestne ob- 
čine, kolikor niso z zakonom posamezni deli takega 
premoženja dani v upravo drugim državnim orga- 
nom, gospodarskim organizacijam ali zavodom. Ljud- 
ski odbor mestne občine vodi upravo tudi drugega 
splošnega ljudskega premoženja, ki je v splošni rabi 
na njegovem območju, če mu je dano v upravo s pred- 
pisi višjih državnih organov. 

Pri izvrševanju uprave splošnega ljudskega pre- . 
moženja, ki je v splošni rabi, ima ljudski odbor mest- 
ne . občine  pravice  po   drugem   odstavku   prejšnjega 
člena. 

V sporu med ljudskim odborom mestne občine na 
eni strani in med občinskim ljudskim odborom na 
območju istega okraja, drugim državnim organom, 
gospodarsko organizacijo ali zavodom na drugi strani 
o tem, komu pripada uprava splošnega ljudskega pre- 
moženja, ki je v splošni rabi, odloča okrajni ljudski 
odbor. 

32. člen 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne.občine ima 
pravico, da sam od sebe ali po predlogu delovnih ko- 
lektivov, družb.enib organizacij in državljanov usta- 
nm'Ija iz proračunskih sredstev mesta ožiromainestne 
občine gospodarska podjetja ter komunalne, kul- 
turne, prosvetne, zdravstvene in socialne zavode in 
naprave. . " f' 

Ce se dajo posamezne potrebe Bolje ali lažc za- 
dovoljiti s skupnimi sredstvi mesta oziroma mestne 
občine in okraja Vii s skupnimi sredstvi mesta ozi- 
roma mestne občine in sosednih občin, ljudski odbor, 
mesta oziroma mestne občine lahko iz skupnih sred- 
stev ustanovi.skupno podjetje ali zavod na podlagi 
z njimi sklenjene pogodbe, s katero se določijo pra- 
vice in dolžnosti soustanoviteljev. • / 

33. člen " 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine ini.a 
do vseh gospodarskih organizacij in zavodov v1 mestu 
oziroma mestni občini pravice in dolžnosti, ki so d.o- 
ločene z zakonom in s predpisi, oprtimi na zakone; 
proti njim lahko stori gospodarskoupravne in nad-_ 
zorstvene ukrepe po posebnih predpisih. 

Gospodarski upravni organ nad skupnim pod- 
jetjem ali zavodom (drugi odstavek 32. člena) je tisti 
ljudski odbor, ki ga za to sporazumno določijo usta- 
novitelji, sicer pa tisti ljudski odbor, na katerega 
območju je sedež podjetja aH zavoda. 

34. člen • 

Lj.udski odbor mesta in mestne občine s posebnimi 
pravicami (19., 20. in 21. člen) vodita na prvi stopnji 
upravni postopek, kolikor niso za to po zakonu pri- 
stojni drugi državni organi. 
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35. člen 4~  ' 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine mora 
skrbeti za izvrševanje svojih predpisov in jdrugih 
svojih sklepov. 

36. člen 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine mora 
dajati pravno pomoč vsem drugim državnim organom. 

37. člen 

Mestni ljudski odbor lahko naloži ljudski milici, 
da zavaruje administrativno izvršitev njegovih skle- 
pov in odločb. 

38. člen 
Za vzdrževanje reda in miru in za administrativno 

izvrševanje svojih sklepov in odločb ima lahko ljudski 
odbor mestne občine mestno ljudsko stražo. 

Mestno ljudsko stražo ustanovi z odločbo repu- 
bliški organ za notranje zadeve v sporazumu z ljud- 
skim odborom mestne občine. 

Ljudski odbor mestne občine, ki nima mestne 
ljudske straže, lahko naloži ljudski milici, da zavaruje 
administrativno izvršitev njegovih sklepov in odločb. 

39. člen 
Spore o pristojnosti med ljudskim odborom mesta 

oziroma mestne občine in drugimi ljudskimi odbori 
rešuje Prezidij Ljudske skupščine LRS. 

2. Razmerje med ljudskimi odbori mest oziroma 
mestnih občin 1er višjimi državnimi organi 

40. člen 

Republiški državni organi imajo pravico, nadzo- 
rovati mestne ljudske odbore in njihove organe, v 
zadevah iz petega odstavka 20. člena tega zakona pa 
tudi ljudske odbore mestnih občin in njihove organe, 
ali delajo po zakonu. 

Okrajni ljudski odbori imajo pravico, v vseh 
zadevah razen v zadevah i' petega odstavka 20. člena 
tega zakona nadzorovati ljudske odbore mestnih občin 
in njihove organe, ali delajo po zakonu,     i 

Pri opravljanju tega nadzorstva imajo republiški 
državni organi ter okrajni ljudski odbori samo tiste 
pravice, ki so določene z zakonom. 

41. člen 

Prezidij Ljudske skupščine LRS ima pravico, 
odpraviti ali razveljaviti nezakonite predpise mest- 
nega ljudskega odbora in nezakonite predpise ljud- 
skega odbora mestne občine v zadevah iz petega od- 
stavka, 20. člena tega zakona, okrajni ljudski odbor pa 
pravico, razveljaviti nezakonite predpise ljudskega 
odbora mestne občine v vseh zadevah razen v zadevah 
iz petega odstavka 20. člena tega zakona. 

• zadevah, ki niso urejene z zakonom ali s sploš- 
nimi predpisi višjih državnih organov, ima Prezidij 
Ljudske skupščine LRS pravico, odpraviti ali raz- 

. veljaviti tudi take predpise, ljudskega odbora mesta 
oziroma mestne občine, s katerimi so prizadete splošne 
koristi. 

Pristojni republiški državni organ sme v. mejah 
'svoje pristojnosti zadržati izvršitev nezakonitih pred- 
pisov mestnega ljudskega odbora in ljudskega odbora 
mestne občine v zadevah iz petega odstavka 20. člena 

tega zakona oziroma izvršitev njegovih predpisov iz 
prednjega odstavka, s katerim so prizadete splošne 
koristi, in predlagati Prezidiju Ljudske skupščine LRS, 
naj jih odpravi ali razveljavi. 

Pristojni svet okrajnega ljudskega odbora sme na 
svojem delovnem področju v vseh zadevah razen v 
zadevah iz petega odstavka 20 člena tega zakona za- x 

držati izvršitev nezakonitih predpisov ljudskega od- 
bora mestne občine in predlagati okrajnemu ljudske- 
mu odboru, naj jih odpravi ali razveljavi. 

Republiški državni organi in sveti okrajnega ljud- 
skega odbora smejo zadržati  izvršitev predpisov po 
prednjih odstavkih v roku, ki jim je določen za od-     >,  . 
pravo ali razveljavitev teh predpisov (45. člen). 

Če Prezidij Ljudske skupščine LRS oziroma 
okrajni ljudski odbor na predlog, naj odpravi ali 
razveljavi predpis, katerega izvršitev je zadržana, ne 
izda nikake odločitve v roku, ki je določen v 45. členu 
tega zakona, se šteje, da je zadržani predpis potrdil. 

42, člen 

Pristojni republiški državni organ sme v mejah 
svoje pristojnosti odpraviti ali  razveljaviti  nezako- ! 
nite predpise sveta mestnega ljudskega odbora in ne- 
zakonite predpise sveta ljudskega odbora mestne ob- 
čine v zadevah iz petega odstavka 20. člena tega , 
zakona, pristojni svet okrajnega ljudskega odbora pa 
nezakonite predpise sveta ljudskega odbora mestne 
občine v vseh zadevah razen v zadevah iz petega od- 
stavka 20. člena tega zakona. 

Če je  tak  predpis  izdan  na podlagi' odloka ali   . 
drugega splošnega predpisa ljudskega odbora mesta 
ali  mestne občine, sme  pristojni  republiški  državni  . 
organ oziroma pristojni svet okrajnega ljudskega od- , 
bora samo zadržati izvršitev takega predpisa in pred- 
lagati ljudskemu odboru, da predpis odpravi ali raz- 
veljavi. 

Prav tako imajo pristojni republiški državni or- 
gani tudi pravico, zadržati izvršitev takega predpisa, 
ki ga izda svet ljudskega odbora mesta oziroma mest- 
ne občine v zadevah, ki niso urejene z zakonom ali 
s splošnimi predpisi višjih lržavnih organov, če so 
z njim prizadete splošne koristi. 

Republiški državni organi in sveti okrajnega 
ljudskega odbora smejo zadržati izvršitev pred- 
pisov po prednjih odstavkih v roku, ki jim je določen 
za odpravo ali. razveljavitev nezakonitih predpisov 
(45., člen). 

Če ljudski odbor mesta oziroma mestne občine, 
ki mu je predlagana odprava ali razveltavitev za- 
držanega predpisa njegovega sveta, ne izda nobene 
odločitve v 30 dneh od dneva, L je bila izdana od- 
ločitev o zadržanju, se šteje, da je zadržani predpis 
potrdil. 

43. člen 
Splošne   koristi   so   prizadete   takrat,   kadar   Je   v 

predpis ljudskega odbora ali njegovih organov v na- 
sprotju   8   temeljnimi   načeli   pravnega   reda   Fede- 
rativne  ljudske  republike  Jugoslavije  aH  s splošno 
smerjo njenega socialističnega razvoja. 

44. člen 
Organ, ki je poiprednjili  členih upravičen, ofl". 

praviti ali  razveljaviti  nezakonit  predpis  ljudskega 

odbora mesta oziroma  mestne obîine ali   njegoveg3    . 
sveta, lahko opozori ljudski odbor mesta ali niesi«e 
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občine oziroma njegov svet, ki je izdal nezakoniti 
predpis, na nezakonitost predpisa in zahteva od njega, 
naj tak predpis Sam odpravi ali spremeni v roku, ki 
mu ga določi. 

«       45. člen 

Pristojni organ sme po določbah prejšnjih členov 
odpraviti ali razveljaviti predpis ljudskega odbora 
mesta oziroma mestne občine ali njegovega sveta v 
60 dneh po njegovi izdaji. 

46. člen 

Odločitev o odpravi, razveljavitvi ali zadržanju, 
predpisa ljudskega odbora mesta oziroma mestne ob- 
čine mora biti obrazložena in se mora sklicevati na 
ustrezne predpise. 

47. člen 

Ljudski odbor mesta ali mestne občine oziroma 
njegov svet se sme zoper odločitev o odpravi, raz- 
veljavitvi ali zadržanju svojega predpisa pritožiti 
v 15 dneh po prejemu odločitve Prezidiju Ljudske 
skupščine LRS. Če je odločitev izdal Prezidij Ljudske 
skupščine LRS, je ta dokončna. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS lahko odločitev, 
zoper katero je vložena pritožba, potrdi, odpravi ali 
razveljavi. 

48. člen 

Višji državni organ oziroma okrajni ljudski odbor 
oziroma njegov svet sme odločbe, ki jih izdajo ljudski 
°dbor mesta oziroma mestne občine ali njegovi organi 
v upravnem postopku, odpraviti, razveljaviti ali spre- 
meniti samo po določbah upravnega postopka. 

49. člen 

Ce okrajni ljudski odbor ali njegov svet ne iz- 
Vtšuje svoje nadzorstvene pravice nad zakonitostjo 
dela ljudskega odbora mestne občine, ga Prezidij 
Ljudske skupščine LRS oziroma pristojni republiški 
državni organ opozori na nezakonitost predpisa 
ljudskega odbora mestne občine in zahteva od 
^jega, naj tak predpis odpravi ali razveljavi v roku, 

,   *i mu ga za to določi. 
Ce okrajni ljudski odbor ali njegov svet tudi po 

Preteku tega roka ne odpravi ali razveljavi takega 
• Predpisa, ima Prezidij Ljudske skupščine LRS ozi- 

roma pristojni republiški državni organ pravico, da 
v 30 dneh od dneva, s katerim preteče rok po pred- 
ujem od.stavku, v svoji pristojnosti sam izda odločitev 
0 odpravi ali razveljavitvi, za katero je sicer pristojen 
Nadzorstveni organ. 

50. člen 

Ce ljudski odbori mesta oziroma mestne občine 
1 njegov organ opravila, ki bi ga moral izvršiti, ali 

Pravila,  ki   mu ,ga je   v  svoji  pristojnosti   naložil 
^Publiški   državni   organ   oziroma- okrajni   ljudski 
abor, sploh ne izvrši ali ne izvrši o pravem času, ga 
nie izvršiti pristojni republiški državni organ oziroma 

rajni ljudski odbor sam, ljudski odbor mesta ozi- 
oma mestne občine pa mu mora povrniti s tem zve- 

zne stroške. 

i.  j .°Per odločitev po prednjem   odstavku   se   sme 
Judski odbor mesta oziroma mestne občine v 15 dneh 

» ŠČ" pre/pmu odločitve pritožiti Prezidiju Ljudske skup- 

51. člen 
Kjer se v tem poglavju govori o odpravi, raz- 

veljavitvi ali zadržanju nezakonitih pravnih pred- 
pisov, veljajo ustrezne določbe tudi za vse drugo 
nezakonite ukrepe ljudskega odbora in njegovih" sve- 
tov, kolikor ne gre za odločbe v upravnem postopku 
(48. člen). 

' 52. člen 

Če ljudski odbor mesta ali mestne občine obrav- 
nava zadeve, ki spadajo v pristojnost višjega držav- 
nega organa'po drugem odstavku 5. člena tega zakona, 
in mu predlaga, kako naj se rešijo, mora ta organ 
obvestiti ljudski odbor o svojem stališču do njegovega 
predloga. 

53. člen 

Če je ljudski odbor mesta oziroma mestne občine 
mnenja, da je višji državni organ oziroma okrajni 
ljudski odbor s svojim predpisom ali z drugo odlo- 
čitvijo kršil kakšno njegovo pravico, ki izvira iz zako- 
na, ima pravico, podati opozoritev Prezidiju Ljudske 
skupščine LRS ali Prezidiju Ljudske skupščine FLRJ, 
če gre za predpis zveznega organa. v 

Če prezidij ljudske skupščine s svojo odločitvijo 
krši kakšno pravico ljudskega odbora, ki izvira iz 
zakona, opozori na to ljudski odbor ljudsko skupščino. 

Prezidi j > oziroma ljudska skupščina sme na opo- 
zoritev odpraviti ali razveljaviti predpis oziroma 
odločitev, zoper katero je vložena opozoritev. 

Opozpritev ne zadrži izvršitve predpisa oziroma 
odločitve.      » 

54. člen 

Pristojni republiški državni organ mora skrbeti 
za to, da bo delovanje administracije ljudskih odborov 
mest in. mestnih občin pravilno, posebno pa, da se 
usposobijo uslužbenci, in mora nadzorovati delo nji-, 
hove administracije. V ta namen lahko izdaja splošne 
predpise o organizaciji administracije ljudskih odbo- 
rov mest in mestnih občin. 

55. čl en 

Prezidij Ljudske skupščine LRS lahko razpusti 
vsak ljudski odbor mesta ali mestne občine na ozemlju 
Ljudske republike Slovenije v celoti ali samo mestni 
zbor ali zbor proizvajalcev mestnega ljudskega od», 
bora, če je njegovo delovanje v očitnem nasprotju z 
ustavo FLRJ, ustavo LRS, z zveznimi ali republiškimi 
zakoni, zlasti če kljub opozoritvi Prezidija Ljudske 
skupščine LRS ne opravlja svojih nalog. 

Preden izda Prezidij Ljudske skupščine LRS ukaz 
po prvem odstavku tega člena, mora zaslišali pri- 
zadeti ljudski odbor oziroma zbor mestnega ljudskega 
odbora. 

Če se ljudski odbor mesta oziroma mestne občine 
ali zbor mestnega ljudskega odbora razpusti, imenuje 
Prezidij Ljudske skupščine LRS začasno .upravo iz- 
med članov razpuščenega ljudskega odbora oziroma 
zbora ali izmed drugih državljanov, ki imajo pravico, 
biti izvoljeni za odbornika ljudskega odbora ali zbora. 
Začasna uprava sme upravljati' samo tekoče upravne 
zadeve. 

Če se razpusti ljudski odbor mesta ali mestne 
občine ali zbor mestnega ljudskega odbora, se morajo 
z ukazom o razpustu hkrati razpisati volitve za novi 
ljudski odbor ali zbor. Volitve morajo biti najpozneje 
v-dveh mesecih po razpustu. 
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3. Odškodninska odgovornost mesta in mestne občine 

56. člen 
Mesto in mestna občina sta odgovorna za škodo, 

ki jo odbornik, član sveta ali uslužbenec ljudskega 
odbora mesta oziroma mestne občine napravi z ne- 
zakonitim dejanjem državljanu ali pravni osebi pri 
opravljanju svojih dolžnosti. 

Oškodovanec vloži odškodninski zahtevek pri ljud- 
skem odboru. Ce ta zahtevku sploh ne ugodi ali mu 
ugodi samo deloma ali če se v 30 dneh potem, ko je 
zahtevek prejel, o njem ^plob ne izjavi, lahko oško- 
dovanec vloži tožbo pri pristojnem civilnem sodišču. 

Plačano odškodnino «me mesio oziroma- mestna 
občina ^izterjati od odbornika, člana sveta oziroma od 
uslužbenca, ki je napravil škodo ž nezakonitim 
dejanjem. 

Za zastaranje odškodninskih zahtevkov in za 
sodno pristojnost glede odškodninskih sporov veljajo 
ište določbe kot za državne uslužbence. 

Tretje  poglavje 

LJUDSKI ODBOR OBČINE V SESTAVI MESTA 

57. člen 
Za občine v sestavi meäta in za razmerje njihovih 

ljudskih odborov do mestnega ljudskega odbora in 
do drugih državnih organov se primerno uporabljajo 
predpisi zakona o občinskih ljudskih odborih, če 
zakon ali statut mestnega ljudsl'ega odbora drugače 
ne določa. 

,   Mestni ljudski odbor nadzoruje, ali ljudski odbor 
občine, v sestavi mesta dela po zakonu. 

58. člen 
Pri volitvah odbornikov v mestni zbor je občina 

v sestavi mesta posebna volilna enota; taka občina 
voli toliko odbornikov, kolikor jih ji pripada soraz- 
merno s številom prebivalcev, najmanj pa enega. 

Pri volitvah odbornikov v zbor proizvajalcev 
mestnega ljudskega odbora sestavljata občina v se- 
stavi mesta in mesto enotno območje. 

59. člen 
Pristojnost ljudskega odbora občine v sestavi 

mesta se določi in spreminja s statutom mestnega 
ljudskega odbora. 

60. člen 
i • Da se prepreči neenakomeren razvoj občin v se- 
stavi mesta, lahko' mestni ljudski odbor v svojem 
proračunu   določi   dotacije   za   proračun   ljudskega 

' odbora občine v sestavi mesta, in sicer zato, da ta 
lahko izpolni naloge, ki jih ima po mestnem druž- 
benem planu. 

•• , _   Četrto   poglavje 

ORGANIZACIJA IN DELO LJUDSKEGA ODBORA 
MESTA OZIROMA MESTNE OBČINE 

,        1. Sestava mestnega ljudskega odbora 
a) Sestava   mestnega  zbora 

61. člen 
Mestni zbor ima 30 do 70 odbornikov. 

•;.   .V teh mejah določi število odbornikov mestnega 
zbora statut ljudskega odbora glede na število pre. 

bivalcev in glede na posebnosti gospodarskih in dru- 
gih razmer mesta. 

Za posamezna mesta lahko Prezidij Ljudske 
skupščine LRS z ukazom poviša število odbornikov 
do 100. 

62. člen 

Ce se del mesta, ki je bil pri volitvah v mestni\ 
ljudski odbor posebna volilna enota, pridruži okraju, 
postanejo tisti odborniki mestnega zbora,- ki so bili 
izvoljeni v volilni enoti, ki se pridruži, odborniki 
okrajnega zbora ljudskega odbora okraja, katerega 
območje se poveča; za občinski ljudski odbor se opra- 
vijo na pridruženem ozemlju dopolnilne volitve. 

b)   Sestava  zbora  proizvajalcev 

63. člen 
Zbor proizvajalcev ima praviloma polovico toliko 

odbornikov kot mestni zbor. 
Mestni ljudski odbor določi skupno število od- 

bornikov, ki se volijo v zbor proizvajalcev, in število 
odbornikov, ki jih volijov posamezne volilne skupine 
oziroma podskupine. Ta sklep potrdi Prezidij Ljudske 
skupščine LRS. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS sme po predlogu 
mestnega ljudskega odbora povečati število odbor- 
nikov zbora proizvajalcev največ na tri četrtine šte- 
vila odbornikov mestnega zbora, če je to potrebno 
zaradi števila in velikosti gospodarskih organizacij 
na območju mesta. 

2. Delovno področje mestnega zbora in zbora 
proizvajalcev mestnega ljudskega odbora 

64. člen 
Mestni ljudski odbor, opravlja vse zadeve, za 

katere je pristojen, sam na ločenih sejah mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev ali na skupnih sejah 
obeh zborovx oziroma odbornikov obeh zborov, 
upravne zadeve pa tudi po svojih svetih. 

Zbora mestnega ljudskega odbora imata, seje 
ločeno, vsak zase, če ne skleneta, naj bo seja obeh 
zborov skupna. 

Kadar mestni ljudski odbor voli, imenuje ali raz- 
rešuje organe oziroma uslužbence ter opravlja druge 
zadeve po 68. členu tega zakona, izvršuje to pravico 
na skupni seji odbornikov ob'eh\ zborov. 

65. člen 
Mestni zbor in zbor proizvajalcev sta enako* 

pravna, kadar sprejemata: 
i. statut in njegove spremembe; 
2. odlok o mestnem družbenom planu in odlok 

o koncem obračunu ter mnenje in pripombe k pred- 
logu republiškega družbenega plana; 

3. odlok o mestnem proraču • in odlok o sklep-( 
nem računu; 

4. splošni  urbanistični načrt; 
5. predpise o gospodarskoupravnih ukrepih; 
6. sklepe o ustanovitvi, spojitvi in prenehanju 

gospodarskih podjetij in zavodov ter o prenosu 
osnovnih sredstev gospodarskih podjetij; 

7. sklepe o delovnih razmerjih in socialnem za- 
varovanju; ' ,, 

8. odloke o mestnih dokladah in drugih javni» 
dajatvah; 
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9. sklepe o razpolaganju s splošnim ljudskim pre- 
moženjem, s katerim gospodari mestni ljudski odbor; 

10. sklepe o najetju posojila in sklepe o tem, da 
prevzame mesto poroštvo za posojilo gospodarski or- 
ganizaciji ali zavodu v mestu; 

11. sklepe o razpisu mestnega referenduma; 
12. sklepe o razpisu volitev odbornikov v mestni 

zbor, če preteče njegova poslovna doba, oziroma o 
razpisu volitev odbornikov v zbor proizvajalcev: 

13. sklepe o višini stalne nagrado predsedniku in 
podpredsedniku mestnega ljudskega odbora ter o 
ureditvi povračila stroškov odbornikom mestnega 
ljudskega odbora ter članom svetov in njihovih od- 
borov in članom posebnih komisij; 

14. sklepe o določitvi delovnih mest v organiza- 
cijskih enotah mestnega ljudskega odbora; 

15. sklepe o vseh drugih zadevah, o katerih mo- 
rata po splošnih predpisih ali po statutu odločati 
mestni zbor in zbor proizvajalcev. 

Zbor proizvajalcev odloča enakopravno z mestnim 
zborom tudi o drugih zadevah s področja gospo- 
darstva, za katere je pristojen mestni ljudski odbor. 

66. člen 

Odloki in drugi sklepi mestnega ljudskega od- 
bora, pri katerih sprejemanju sodelujeta enakopravno 
mestni zbor in zbor proizvajalcev, veljajo samo, če 
sta jih izglasovala oba zbora v enakem besedilu. 

67. člen 

Ce se zbora o besedilu ne sporazumeta, določita 
Rkupno komisijo, ki naj doseže soglasnost besedila; 
to komisijo sestavljajo odborniki obeh zborov v ena- 
kem številu. 

Če se zbora tudi po poročilu komisije na skupni 
seji ne sporazumeta, se seja odloži na prihodnji dan. 

Ce se tudi na tej seji ne sporazumeta, se zadeva 
Pošlje Ljudski skupščini LRS oziroma posebnemu 
°rganu skupščine. Odločitev Ljudske skupščine LRS 
oziroma njenega organa je za oba zbora obvezna. 

68. člen 

Mestni ljudski odbor samo na skupni seji odbor- 
nikov obeh zborov: 

1. voli in razrešuje predsednika in podpredsed- 
nika ljudskega odboru, predsednike in člane svetov 
,n člane skupnih odborniških komisij; 

2. imenuje in razrešuje tajnika ljudskega odbora 
111 druge uslužbence, za katere to določa zakon ali 
statut; 

•>• voli in razrešuje v skladu z zakonom pred- 
sednika, sodnike in sodnike porotnike okrajnega in 
okrožnega sodišča; 

4. voli  in  razrešuje sodnika za prekrške in nje- 
govega namestnika; 

.    V imenuje in razrešuje direktorje podjetij, upra- 
Uelje zavodov in vodje uradov, kadar je za to po 
afconu pristojen mestni ljudski odbor; 

o. odloča o vseh zadevah, ki so po splošnih pred- 
i        dane  v odločanje skupni seji odbornikov obeh 

69. člen 

QAI      
vse^ zadevah iz pristojnosti mestnega ljudskega 

s    .°.ra' ki jih mestni ljudski odbor ne opravlja po 
1    svetih, odloča mestni zbor sam, razen o zadevah: 

1. o katerih enakopravno odločata mestni zbor in 
zbor proizvajalcev (65. člen); 

2. o katerih odloča ljudski odbor samo na skupni 
seji odbornikov obeh zborov (68. člen); 

5. o katerih odloča zbor proizvajalcev sam 
(73. člen). 

70. člen 

Mestni zbor samo na svoji seji opravlja tele 
zadeve in jih ne more opravljati po svojih organih: 

1. sprejema odloke; 
2. potrjuje statute ljudskih odborov občin v se- 

stavi mesta; 
3. ustanavlja in odpravlja svoje odborniške ko- 

misije; 
4. sklepa o prenehanju mandatov odbornikov, ki 

so člani mestnega zbora; 
5„ daje dovoljenje za pripor ali preiskovalni zapor 

odbornika, ki je član mestnega zbora; 
6. postavlja in razrešuje organe za disciplinski 

postopek zoper uslužbence po posebnih predpisih; 
7. odloča o pritožbah uslužbencev in delavcev 

mestnega ljudskega odbora zoper odločbe predsednika 
mestnega ljudskega odbora glede njihovih delovnih 
razmerij: odloča o pritožbah uslužbencev zoper od- 
ločbe, s katerimi so bili kaznovani zaradi disciplin- 
skih nerednosti, in o pritožbah delavcev zoper od- 
ločbe, s katerimi so bili kaznovani zaradi disciplinskih 
prekrškov; 

8. določa območja, za katera se sklicujejo zbori 
volivcev v mestu, sklepa o sklicanju in odloča o skle- 
pih zborov volivcev; 

9. odpravlja in razveljavlja nezakonite ukrepe 
predsednika mestnega ljudskegi odbora, predpise in 
druge sklepe svetov mestnega ljudskega odbora ter 
nezakonite predpise in druge sklepe občinskih ljud- 
skih odborov občin v sestavi mesta; 

10. sklepa o tem, ali naj se poda opozoritev zoper 
nezakonit predpis ali drugo odločitev višjega držav- 
nega organa, s katero so kršene pravice mestnega 
ljudskega odbora: 

11. opravlja druge zadeve, katere mora po zakonu 
ali po statutu opravljati mestni ljudski odbor samo 
na svoji seji. 

71. člen 

Zbor proizvajalcev ima pravico, predlagati mest- 
nemu zboru, naj izda predpise in ukrepe tudi v takih 
zadevah, pri katerih zbor proizvajalcev ne sodeluje. 

Mestni zbor mora sklepati o vseh predlogih zbora 
proizvajalcev  in mu  mora sporočiti  svojo odločitev. 

72. člen 

Zbor proizvajalcev ima pravico ugovora na Pre- 
zidij Ljudske skupščine LRS zoper vsak sklep mest- 
nega zbora, če pri sprejemanju sklepa ni sodeloval, 
če tudi je imel pravico sodelovati. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS razveljavi sklep 
mestnega zbora, če ugotovi, da je ugovor utemeljen, 
ter o svoji odločitvi ob\osti mestni ljudski odbor. 

73. člen 
Zbor proizvajalcev sam •• svoji seji: 
1. ustanavlja in odpravlja svoje odborniške ko- 

misije; 
2. odloča o prenehanju mandatov odbornikov, ki 

| so člani zbora proizvajalcev; 
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3. daje dovoljenje za pripor ali preiskovalni za- 
por odbornika, ki je član zbora proizvajalcev; 

4. sklepa o tem, ali naj se predlaga mestnemu 
zboru, naj izda predpise in ukrepe tudi v takih zade- 
vah, pri katerih sam ne sodeluje; 

5. opravlja tudi druge zadeve, ki so s splošnimi 
predpisi ali s statutom izrecno dane v njegovo delovno 
področje. 

74. člen 

Da bi se izravnale .-.kupne gospodarske, tehnične 
in druge koristi in potrebe gospodarskih organizacij 
na območju mesta in da bi se primerno nadzorovalo 
stanje teh gospodarskih organizacij in izpolnjevanje 
njihovih družbenih obveznosti, ima zbor proizvajal- 
cev še posebne, z zakonom določene pravice. 

3. Sestava ljudskega odbora mestne občine 

75. člen 
Ljudski odbor mestne občine sestavlja 30 do 50 

odbornikov. 
V teh mejah določi število odbornikov statut ljud- 

skega odbora mestne občine glede na število prebi- 
valcev in glede na posebnosti gospodarskih in drugih 
razmer mestne občine. 

76. člen 

Ce se del mestne občine, ki je bil pri volitvah v 
ljudski odbor mestne občine posebna volilna enota, 
pridruži drugi občini, postanejo tisti odborniki ljud- 
skega odbora mestne občine, ki so bili izvoljeni v vo- 
lilni enoti, ki se pridruži, odborniki ljudskega odbora 
občine, katere območje se poveča. 

4. Delovno področje ljudskega odbora mestne 
občine 

77. člen^ 

Ljudski odbor mestne občine opravlja vse zadeve, 
za katere je pristojen, na svojih sejah, upravne za- 
deve pa tudi po svojih svetih. 

78. člen 
Samo na svoji seji ljudski odbor mestne občine 

opravlja tele zadeve in jih ne more opravljati po 
svojih organih: 

1. izda in spreminja svoj statut; 
2. izdaja odloke; 
3. voli in razrešuje predsednika in podpredsed- 

nika ljudskega odbora mestne občine; 
4. ustanavlja in odpravlja odborniške komisije in 

posebne komisije; 
5. voli in razrešuje člane svojih odborniških ko- 

misij ter predsednike in člane svojih svetov in po- 
sebnih komisij; 

6. voli in razrešuje sodnika za prekrške in njego- 
vega namestnika; 

7. daje dovoljenje za pripor ali preiskovalni zapor 
odbornika; 

8. sklepa o prenehanju mandatov odbornikov; 
9. določa območja, za katera se sklicujejo zbori 

volivcev, sklepa o sklicanju in odloča o sklepih zbo- 
rov volivcev; 

10. sklepa o razpisu mestnega referenduma; 
11. izdaja družbeni plan mestne občine in potrjuje 

' končni obračun ter daje mnenje in pripombe k pred- 
logu okrajnega družbenega plana; 

12. izdaja proračun mestne občine in potrjuje 
sklepni račun; 

13. izdaja in spreminja regulacijski načrt za 
mestno občino; 

14. uvaja v skladu z zakonitimi predpisi občinsko 
doklado; 

15. uveljavi po sklepu zbora volivcev posebni 
krajevni prispevek; 

16. sklepa o gospodarskoupravnih  ukrepih; 
17. sklepa o ustanovitvi, spojitvi in prenehanju 

gospodarskih podjetij in zavodov ter o prenosu osnov- 
nih sredstev gospodarskih podjetij; 

18. imenuje in razrešuje direktorje podjetij, upra- 
vitelje zavodov in vodje uradov; 

19. sklepa o razpolaganju s splošnim ljudskim pre- 
moženjem, s katerim gospodari; 

20. sklepa o najetju posojila in o tem, da prevza- 
me mestna občina poroštvo za posojilo gospodarski 
organizaciji ali zavodu v mestni občini; 

21. sklepa o višini stalne nagrade predsedniku 
ljudskega odbora in o ureditvi povračila stroškov 
odbornikom, članom svetov in njihovih odborov in 
članom  posebnih komisij; 

22. imenuje in razrešuje tajnika ljudskega od- 
bora in druge uslužbence, za katere to določa zakon 
ali statut; 

23. določa delovna mesta v administraciji ljud- 
skega odbora; 

24. odloča o pritožbah uslužbencev in delavcev 
ljudskega odbora mestne občine zoper odločbe pred- 
sednika glede njihovih delovnih razmerij; odloča o 
pritožbah uslužbencev zoper odločbe, s katerimi so 
bili kaznovani zaradi disciplinskih nerednosti, in o 
pritožba^ delavcev zoper odločbe, s katerimi so bili 
kaznovani zaradi disciplinskih prekrškov; 

25. odpravlja, razveljavlja in spreminja nezako- 
nite ukrepe svojega predsednika ter nezakonite ali 
nepravilne odredbe in navodila svojih svetov; 

26. sklepa o tem, ali naj se poda opozoritev zoper 
nezakonit predpis ali drugo odločitev višjega držav- 
nega organa, s katero so kršene pravice ljudskega 
odbora mestne občine; 

27. opravlja druge zadeve, katere mora po zakonu 
ali statutu ljudski odbor mestne občine opravljati 
samo na seji. 

5. Konstituiranje mestnega ljudskega odbora 

79. člen 
Zaradi konstituiranja skliče dotedanji predsednik 

mestnega ljudskega odbora na novo izvoljene odbor- 
nike mestnega zbora in zbora proizvajalcev takoj P° 
objavi volilnih izidov na prvo sejo. Ta mora biti naj- 
pozneje petnajsti dan po dnevu volitev. 

Odborniki vsakega zbora se zberejo ločeno na 

posebnih sejah. 
Ce predsednik v omenjenem roku ne skliče na novo 

izvoljenih odbornikov, se odborniki obeh zborov zbe- 
rejo sami prvo nedeljo po tem roku ob deveti uri *" 
prostoru, ki je določen za njune seje. 

80. člen 
Prvo  sejo  vsakega zbora  začne  in  vodi  a\e%? 

najstarejši   odbornik.  Nato  se  izvoli   verifikacijska 
komisija petih članov, da pregleda potrdila o izvoli^' 
odbornikov in preizkusi pravilnost njihove izvoli" 
ter o tem poroča svojemu zboru. 
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81. člen 
O verifikaciji odborniških mandatov odločajo od- 

borniki mestnega zbora oziroma zbora proizvajalcev. 
Odbornik, čigar mandat je sporen, ne more glaso- 

vati o potrditvi svojega mandata, če se o njegovi veri- 
fikaciji posebej glasuje. 

.   82. člen 
Vsak zbor izvolitev posameznega svojega odbor- 

nika potrdi ali ne potrdi, lahko pa odločanje o tem 
odloži in odredi potrebne poizvedbe. 

Ce se 'odbornikov mandat ne potrdi zato, ker 
izvoljeni odbornik nima pogojev, da bi smel biti iz- 
voljen za odbornika, se opravijo za ta mandat po- 
novne volitve. Ponovne volitve morajo biti tudi taiirat, 
če se mandat ne .potrdi zaradi takih nepravilnosti pri 
volitvah, ki so bistveno vplivale na končni izid volitev. 
Te volitve se razpišejo najpozneje za petnajsti dan po 
odločitvi glede verifikacije tega mandata. 

83. člen 
Po verifikaciji mandatov odborniki, katerih iz- 

volitev je potrjena, vsâk v svojem zboru prisežejo in 
podpišejo prisego. 

Prisega se glasi: »Prisežem, da bom zvesto služil 
ljudstvu, da bom vestno in vdano izpolnjeval svoje 
dolžnosti in varoval čast ljudskega odbornika in da 
bom, držeč se ustave in zakonov, varoval, razvijal in 
branil demokratične pridobitve narodnoosvobodilnega 
boja in ljudske revolucije in da bom delal z vsemi 
svojimi močmi zà zgraditev socializma, za napredek 
mesta, Ljudske republike" Slovenije in Federativne 
ljudske republike Jugoslavije.« 

Odborniki, ki pripadajo narodnim manjšinam, 
smejo priseči v svojem jeziku. ' 

Dokler odbornik ne priseže, ne more opravljati 
odborniških pravic in dolžnosti. 

84. člen 
Po zaprisegi izvolijo odborniki mestnega zbora 

oziroma zbora proizvajalcev ,enega izmed odbornikov, 
ki vodi seje, in sicer za eno sejo ali več sej, vendar 
oajveč za eno leto. 

Na isti seji izvolijo tudi odborniške komisije. 

85. člen 

Takoj nato se sestaneta oba zbora na skupno sejo 
odbornikov, ki jo vodi najstarejši izmed odbornikov. 

Na tej seji se najprej izvoli predsednik ljudskega 
odbora, ki prevzame nadaljnje vodstvo seje. Po iz- 
v'olitvi predsednika se izvolijo eden ali dva pod- 
predsednika ljudskega odbora, skupne odborniške ko- 
misije ter predsedniki in člani svetov mestnega Ijud- 
skega odbora. 

6. Konstituiranje ljudskega odbora mestne občine 

86. člen 

Za sklicanje na novo izvoljenih« odbornikov ljud- 
skega odbora mestne občine na prvo sejo, za "postopek 
Pj> verifikaciji odborniških mandatov in za prisego 
odbornikov ljudskega odbora mestne občine se pri- 
merno uporabljajo predpisi 79. do 83. člena tega 
zakonai 

Po prisegi  izvolijo  odborniki  predsednika ljud- 
Kega odbora mestne občine, ki prevzame nadaljnje 

vodstvo seje; ljudski odbor nato izvoli podpredsed- 
nika, člane stalnih odborniških komisij ter predsed- 
nike in člane svojih svetov. 

~ .   ?. Zasedanje mestnega ljudskega odbora 

87. člen 
Mestni ljudski odbor stalno zaseda vso dobo, za 

katero je bil izvoljen, in dela ali na sejah ali v svetih 
oziroma odborniških komisijah. 

Seje mestnega zbora morajo biti najmanj enkrat 
na mesec 

88. člen 
Seje obeh zborov so praviloma ob istih rokih. 
Kadar odloča mestni zbor o kakšni zadevi, ki 

spada tudi v delovno področje zbora proizvajalcev^ 
mora hkrati imeti sejo tudi zbor proizvajalcev. 

89. člen 
Seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev skli- 

cuje predsednik mestnega ljudskega odbora. 
Vsak odbornik mora biti povabljen na sejo s pisme- 

nim vabilom, v katerem je treba povedati kraj in čas 
seje in predlog dnevnega reda. 

Vabilo z dnevnim redom seje se objavi na oglasni 
deski mestnega ljudskega odbora in razen tega tudi 
tako, kot je kje v navadi. 

Vsak odbornik , ima pravico, k predlaganemu 
dnevnemu redu pismeno predlagati dopolnitve in spre- 
membe predloga dnevnega reda. 

•90. člen 

Če zahteva petina odbornikov mestnega zbora ali 
zbora proizvajalcev ali če zaukaže Prezidij Ljudske 
skupščine LRS, naj se skliče seja enega aH drugega 
zbora, in če se hkrati da predlog dnevnega reda, mora 
predsednik mestnega ljudskega odbora sklicati sejo 
v petih dneh. 

91. člen 
Ce predsednik mestnega ljudskega odbora ne 

skliče seje zbora, čeprav bi jo po zakonu ali na za- 
htevo petine^ odbornikov zbora moral sklicati, se 
lahko zbòr sestane tudi sam, če skliče sejo petina 
odbornikov zbora. 

92. člen     i 

Seje vsakega zbora vodi za «to določeni odbornik 
(84. člen). 

93. člen 
Na začetku seje razpravlja in sklepa zbor o dnev- 

nem redu seje in izvoli dva overitelja zapisnika. 
Predsednik mestnega ljudskega odbora mora pred 

določitvijo dnevnega reda sporočiti mestnemu zboru 
oziroma zboru proizvajalcev, kakšne predloge za 
dnevni red je prejel. 

Seja se ne sme zaključiti, dokler ni izčrpan 
dnevni red. 

94. člen , 
Zbora obravnavata poročila, ki jih dajo o svo- 

jem delu predsednik mestnega ljudskega odbora ozi- 
roma o delu svetov predsedniki svetov mestnega ljud- 
skega odbora, in sklepata o teh poročilih. Iz pomemb- 
nih razlogov pa lahko sklepanje o poročilu preložita 
na prihodnjo sejo. 

Zbora obravnavata tudi poročila, ki jih po zakonu 
ali po njuni zahtevi podajata predsednik okrajnega so- 
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dišča o delu sodišča in sodnik za prekrške o upravnih 
kazenskih zadevah. Ob tem obravnavata tudi družbene 
probleme, ki so v zvezi z delom sodišča oziroma sod- 
nika za prekrške, in sklepata o potrebnih ukrepih. 

95. člen 

Pravico razpravljati in glasovati imajo samo 
odborniki, pravico, razpravljati pa tudi poslanci Ljud- 
ske skupščine FLRJ in Ljudske skupščine LRS, iz- 
voljeni na območju mesta. Zbor pa lahko sklene, da 
se sme udeležiti razpravljanja tudi oseba, ki ni od- 
bornik. 

Pravico dajati zboru nredloge o zadevah iz delov- 
nega področja zbora imajo odborniki, predsednik 
mestnega ljudskega odbora, odborniške komisije in 
sveti ljudskega odbora. O predlogu mora biti izdan 
sklep. * 

Odbornik je izključen od razpravljanja in glaso- 
vanja, če gre za zadevo, v kateri je neposredno pri- 
zadet sam ali njegovi bližnji sorodniki. 

96. člen 
Odborniki imajo pravico, na sejah -mestnega zbora 

in zbora proizvajalcev ustne ali pismeno zastavljati 
vprašanja predsedniku mestnega ljudskega odbora in 
predsednikom svetov. Predsednik mestnega ljudskega 
odbora oziroma predsednik sveta mora odgovoriti na 
vprašanje ustno najpozreje na prihodnji seji zbora. 

•97. člen 

Seje zborov so javne. Ce to zahtevajo pomembne 
splošne koristi, pa zbor lahko sklene, da pri posamezni 
seji ali delu seje občinstvo ne bo navzoče. 

98. člen 
# 

Vsak zbor sklepa vjljavno, če je na seji navzoča 
večina njegovih odbornikov. 

Vsak zbor sklepa z večino glasov navzočih odbor- 
nikov, razen kadar je z zakonom ali statutom ljud- 
skega odbora predpisana posebna večina. 

Statut ljudskega odbora se sprejme iu spremeni 
z večino glasov vseh odbornikov mestnega zbora in 
vseh odbornikov zbora proizvajalcev. 

99. člen 

Na seji se glasuje praviloma javno; glasuje se 
lahko saìnq osebno. 

Tajno se glasuje, če tako sklene zbor. 

100. člen   . 

Predsedujoči sme opomniti edbornika, ki s svojim 
vedeHJem ali ravnanjem moti sejo. Če odbornik kljub 
opominu še naprej moti sejo, ga sme zbor od seje 
izključiti. 

101. člten 
O sejah zbora se piše zapisnik; podpišejo ga pred- 

sedujoči in overitelja zapisnika. 
Overjeni zapisnik se takoj pošlje Prezidiju Ljud- 

ske skupščine LRS. 
102. člen 

Zbora smeta skleniti, da bosta kakšno zadevo iz 
svojega sknpnega delovnega področja (65. člen) ob- 
ravnavala na skupni seji obeh zborov; vendar odločita 
tudi v tem primeru o takšni zadevi vsak zase. 

Skupno sejo obeh zborov vodi predsednik mest- 
nega ljudskega odbora. » 

103. člen 

Skupne seje odbornikov obeh zborov (68. člen) 
sklicuje in vodi predsednik mestnega ljudskega odbora. 
Skupna seja odbornikov sme sklepati samo, če je na 
seji navzoča večina odbornikov vsakega zbora, sklepa 
pa z večino glasov navzočih odbornikov. 

104 člen 

Določbe tega zakona o sejah mestnega zbora in 
zbora proizvajalcev veljajo ustrezno tudi za skupne 
seje obeh zborov in za skupne seje odbornikov obeh 
zborov, kolikor ni v 102. in 103. členu drugače do- 
ločeno. 

103. člen 
i 

Natančnejše določbe o delu verifikacijske komi- 
sije in o verifikaciji mandatov ter o sklicevanju, delu 
in poteku sej zborov predpiše statut mestnega ljud- 
skega odbora. 

8. Zasedanje ljudskega odbora mestne občine 

106. člen 

Ljudski odbor mestne občine stalno zaseda vso 
dobo, za katero je bil izvoljen, in dela ali na sejah 
ali v svetih oziroma odborniških komisijah. 

Ljud ;ki odbor mestne občine mora imeti seje naj- 
manj enkrat na mesec 

107. člen   ' 

Glede sklicevanja, glede dnevnega reda in glede 
javnosti sej, glede sklepčnosti, glede glasovanja, glede 
večine, s katero se sprejemajo sklepi, glede predlogov' 
in glede vzdrževanja reda na sejah ter glede zapis- 
nikov o sejah veljajo za seje ljudskega odbora mestne 
občine določbe, ki jih obsegajo 89. do 91. člen, 93. člen, 
prvi, odstavek 94. člena, 95. de 101. člen in 103. člen 
tega zakona za seje mestnega zbora in zbora proizva- 
jalcev mestnega ljudskega odbora, samo da seje vodi 
predsednik ljudskega odbora mestne občine, da se za- 
pisniki o sejah pošiljajo tudi okrajnemu ljudskemu 
odboru in da imajo pravico razpravljanja tudi pred- 
sednik okrajnega ljudskega odbora ter na območju 
mestne občine izvoljeni odborniki okrajnega ljud- 
skega odbora. 

108. člen 
Statut ljudskega odbora mestne občine se sprejme 

in /"spremeni z večino glasov vseh odborniko$ mestne 
občine. \ 

t 

9. Odborniške komisije ljudskega odbora mesta 
oziroma mestne občine f 

109. člen 
Za preučevanje posameznih vprašanj, za priprav- 

ljanje sklepov in za izpeljavo anket izvolijo mestni 
zbor in zbor proizvajalcev mestnega ljudskega odbora 
kakor tudi ljudski odbor mestne občine izmed svojih 
odbornikov svoje stalne in začasne odborniške .ko- 
misije. 

Stalne odborniške komisije se izvolijo na prvi sep 
za vso mandatno dobo,'začasne komisije pa po potreb'; 
Začasna komisija dela, dokler ne opravi zaupane J1 
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naloge oziroma dokler je zbor oziroma ljudski odbor 
mestne občine ne razreši. Zbor mestnega ljudskega 
odbora oziroma ljudski odbor mestne občine pa lahko 
vsak čas razreši vse ali posamezne člane katerekoli 
svoje odborniške komisije in izvoli nove. 

Posamezni odbornik je lahko član največ dveh 
stalnih odborniških komisij. 

110. člen 

Stalne odborniške komisije mestnega zbora mest- 
nega ljudskega odbora so: 

1. mandatno-imunitetna komisija; 
2. komisija za družbeni  plan  in proračun; 
5. komisija za pravne predpise in za organizacij- 

ska vprašanja; 
4. komisija za prošnje in pritožbe. 
Stalni odborniški komisiji zbora proizvajalcev 

mestnega ljudskega odbora sta: 
1. mandatno-imunitetna komisija; 
2. komisija za družbeni plan in proračun. 
Mestni zbor in zbor proizvajalcev lahko ustano- 

vita tudi druge stalne odborniške komisije. 

111. člen 

Ljudski odbor mestne občine ima enake stalne 
odborniške komisije kakor mestni zbor mestnega ljud- 
skega odbora, lahko pa ustanovi tudi druge stalne 
odborniške komisije. 

Ljudski odbor mestne občine mora imeti tudi stal- 
no odborniško računsko komisijo, ki jo sestavljajo 
3 člani. Ta komisija nadzoruje izvrševanje proračuna 
mestne občine. 

112. člen 

Stalne odborniške komisije preučujejo prcdlopc, 
ki jim jih dajo v preučevanje mestni zbor ali zbor 
proizvajalcev oziroma ljudski  odbor  mestne občine. 

O predlogih da odborniška komisija svoje poročilo 
öa seji zbora oziroma ljudskega odbora. 

113. člen 

Predsednik ljudskega odbora in predsedniki sve- 
tov ne smejo biti člani odborniških komisij. 

114. člen 

Stalne odborniške komisije so sestavljene iz 3 do 
? članov. 

Vsaka komisija izbere izmed sebe predsednika. 
Komisije sklepajo z večino glasov svojih članov. 
O delu komisije se piše zapisnik. 

115. Člen 

Mestni zbor in zbor proizvajalcev mestnega ljud- 
skega odbora lahko izvolita skupne stalne ali začasne 
odborniške komisije za preučevanje posameznih za- 
°ev, za katere je pristojen mestni ljudski odbor. 

Mestni zbor in zbor proizvajalcev morata imeti 
skupno stalno odborniško komisijo za volitve in ime- 
novanja ter stalno odborniško računsko komisijo. 

Komisija za volitve in imenovanja preučuje pred- 
ige •• izvolitev in imenovanje vseh organov in usluž- 

JL
CCV

' k' J'n v°l' oziroma imenuje mestni ljudski 
odbor na skupni seji obeh zborov (68. člen), ter raz- 
°go za njihovo razrešitev. 

Računska komisija nadzoruje izvrševanje mest- 
nega proračuna. 

Obe komisiji se volita na skupni seji odbornikov 
obeh zborov izmed njunih odbornikov. 

Komisija za volitve in imenovanja ima 5 do 9 
članov, računska komisija pa 3 člane. 

Določbe tega zakona o stalnih odborniških komi- 
sijah mestnega zbora in zbora proizvajalcev veljajo 
ustrezno tudi za ti dve komisiji, kolikor ni v tem členu 
drugače določeno. 

116. člen 

Natančnejše predpise o ustanovitvi, sestavi in delu 
stalnih odborniških komisij določi statut, za začasne 
odborniške komisije pa sklep o njihovi ustanovitvi. 

10. Pravni predpisi, odločbe in drugi sklepi ljudskega 
odbora mesta oziroma mestne občine 

117. člen 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine iz- 
daja splošne predpise, odločbe in druge sklepe. 

118. člen 

Splošne predpise izdaja ljudski odbor mesta oziro- 
ma mestne občine v obliki odlokov, odredb in navodil« 

119. člen 

Odloke, odredbe in navodila podpisuje predsednik 
ljudskega odbora. 

Odredbe in navodila, ki jih izdajo sveti ljud- 
skega odbora, podpisuje predsednik sveta, odredbe pa 
tudi predsednik ljudskega odbora (drugi odstavek 
148. člena). 

120. člen 

Odloke ljudskega odbora mesta oziroma mestne 
občine je treba objaviti v Uradnem listu LRS. Odloki 
začno veljati z dnevom objave v Uradnem listu LRS, 
če ni v njih drugače določeno. 

Glede drugih predpisov odloči ljudski odbor me- 
sta oziroma mestne občine, kako naj se objavijo ozi- 
roma razglasijo in kdaj začno veljati. 

121. člen 

O vprašanjih, ki jih ne reši s splošnim predpisom, 
sprejema ljudski odbor mesta oziroma mestne občine 
sklepe. 

Z odločbami in sklepi rešuje ljudski odbor mesta 
oziroma mestne občine tudi posamezne zadeve iz svoje 
pristojnosti. 

Peto poglavje 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ODBORNIKOV 

122. člen 
Odborniki imajo pravico in dolžnost, udeleževati 

se sej predstavniškega telesa, ki mu pripadajo, in so- 
delovati pri njegovem delu, sodelovati pri delu odbor- 
niških komisij in svetov, v katero so izvoljeni, in 
opravljati vse druge dolžnosti in naloge, ki jim jih 
zaupa ljudski odbor. 

Odborniki se smejo udeleževati tudi sej tistih od- 
borniških komisij in svetov, katerih člani niso. in 
smejo na njih sodelovati pri obravnavanju brez glaso- 
valne pravice. 
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123- člen 

Vsak odbornik ima pravico, predlagati odloke, 
odredbe, navodila, odločbe in druge sklepe v vseh za- 
devah, ki spadajo v pristojnost ljudskega odbora. 

Odborniki imajo pravico, na sejah zborov mest- 
nega ljudskega odbora oziroma na sejah ljudskega 
odbora mestne občine ustno ali pismeno zastavljati 
vprašanja (96. člen). 

124 člen 

Odborniki se morajo udeleževati zborov svojih 
volivcev; volivcem morajo poročati o svojem delu in 
o delu ljudskega odbora mesta oziroma mestne občine 
ter jim o tem dajati račun. 

125. člen 

Odbornik ne more biti uslužbenec v administraciji 
svojega ljudskega odbora. 

126. člen 

Za svoje odborniško delo so odborniki odgovorni 
svojemu ljudskemu odboru. 

Zbor mestnega ljudskega odbora oziroma ljudski 
odbor mestne občine lahko izreče odborniku, ki je 
prekršil svoje odborniške dolžnosti, opomin ali pa ga 
odveze od zaupanih mu dolžnosti. 

Zbor oziroma ljudski odbor mestne občine, kate- 
rega član je odbornik, lahko predlaga, da se začne 
postopek za odpoklic odbornika, če se odbornik naj- 
manj šest mesecev ni udeležil nobene seje zbora ozi- 
roma ljudskega odbora ali seje sveta ljudskega od- 
bora in se za to ne opraviči. 

127. člen 

Pri opravljanju odborniških dolžnosti imajo od- 
borniki imuniteto. 

Za kaznivo dejanje, ki se preganja po Uradni 
dolžnosti, ni dovoljeno odbornika brez privolitve zbora 
mestnega ljudskega odbora oziroma brez privolitve 
ljudskega odbora mestne občine, kateremu pripada, 
pripreti ali dati v preiskovalni zapor. Privolitev ni 
potrebna, če gre za kaznivo dejanje, za katero je 
preiskovalni zapor obvezen, ali če je bil odbornik 
zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana 
kazen strogega zapora, daljša od enega leta, ali hujša 
kazen, ali če je nevarnost, da bi pobegnil. 

Organ, ki je začel zoper odbornika kazenski po- 
stopek, mora to brez odlašanja naznaniti njegovemu 
ljudskemu odboru. 

128. člen 

Odborniki so svojemu ljudskemu odboru mate- 
rialno odgovorni za škodo, ki jo pri opravljanju svoje 
odborniške dolžnosti napravijo mestu ali mestni ob- 
čini neposredno ali pa s tem, da so prizadejali držav- 
ljanom ali pravnim osebam z nezakonitim opravlja- 
njem odborniške dolžnosti škodo, ki jo mora mesto 
oziroma mestna občina povrniti. 

O odškodninski odgovornosti odbornikov in o vi- 
šini odškodnine odloča zbor oziroma ljudski odbor, ki 
mu odbornik pripada. Zoper njegovo odločbo sme od- 
bornik v 30 dneh po prejemu odločbe, vložiti tožbo pri 
pristojnem sodišču. 

129. člen 

Odborniki imajo pravico, da se jim povrnejo stro- 
ški, ki jih imajo pri opravljanju odborniških dolž- 

nosti, in pravico, da se jim povrne dejansko izgubljeni 
redni zaslužek za čas, ko opravljajo te dolžnosti. 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine izda 
v skladu z republiškimi predpisi natančnejše določbe 
o tem, v kakšnih primerih in v kakšni višini se od- 
bornikom povrnejo stroški in izgubljeni zaslužek. 

130. člen 
Odborniku preneha mandat pred potekom časa, 

za katerega je bil izvoljen: 
1. če izgubi volilno pravico — z dnem, ko jo 

izgubi; 
2. če ga volivci odpokličejo — z dnem, ko se iz- 

glasuje odpoklic; 
3. če se odpove mandatu — z dnem, ko sprejme 

ljudski odbor njegovo odpoved; 
4. če je bil obsojen za kaznivo dejanje iz koristo- 

Ijubnosti ali če je bil obsojen za kakšno drugo kaznivo 
dejanje na kazen zapora, daljšo od 6 mesecev, ali na 
kazen strogega zapora — z dnem, ko postane sodba 
pravnomočna; 

5. če sprejme službo v administraciji svojega 
ljudskega odbora — z dnem, ko nastopi službo. 

131. člen 
Odborniku zbora proizvajalcev preneha mandat 

tudi takrat, če preneha njegovo delovno razmerje 
oziroma članstvo v gospodarski organizaciji na ob- 
močju mesta aH na gospodarskem področju, v kate- 
rem je bil izvoljen. 

Odborniku zbora proizvajalcev se ne sme odpove- 
dati delovno razmerje,  dokler traja njegov mandat,, 
razen če podjetje preneha. 

Odbornik zbora proizvajalcev ne more biti brez 
svoje privolitve premeščen na delovno mesto izven 
mestnega območja. 

132. člen 
Zoper sklep zbora mestnega ljudskega odbora 

oziroma sklep ljudskega odbora mestne občine, s ka- 
terim se ugotovi, da je odborniku prenehal mandat, 
se sme odbornik pritožiti Prezidiju Ljudske skupščine 
LRS v 15 dneh potem, ko je prejel sklep. 

133. člen 
Za mesto odbornika, ki mu je prenehal mandat, se 

opravijo nadomestne volitve. 

Sesto  poglavje 

ORGANI LJUDSKEGA ODBORA MESTA 
.    OZIROMA MESTNE OBČINE 

1. Predsednik ljudskega odbora mest« oziroma mestne 
občine 

154. člen 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine iz- 
voli izmed svojih odbornikov predsednika.       x 

Predsednik predstavlja ljudski odbor in zastopa 
mesto oziroma mestno občino kot pravno osebo pre" 
državnimi organi in v pravnih razmerjih nasproti po- 
sameznim fizičnim in pravnim osebam. Predsednik 
sme od primera do primera pooblastiti koga drugega, 
da zastopa mesto oziroma mestno občino. 



St. 19 — 9. Vu. 1952 URADNI LIST Siran. 187 

135. člen 
Predsednika voli in razreši mestni ljudski odbor 

na skupni seji odbornikov obeh zborov, ljudski odbor 
mestne občine pa na svoji seji. 

Ista oseba je lahko predsednik ljudskega odbora 
mestne občine zaporedoma največ dve delovni dobi 
ljudskega odbora mestne občine. 

Ko preteče delovna doba ljudskega odbora, oprav- 
lja predsednik še nadalje svoje delo do izvolitve 
novega predsednika. 

Predsednik ne more biti hkrati predsednik ali 
član sveta ali komisije svojega ljudskega odbora. 

136. člen 

Predsednik opravlja tele zadeve: 
1. sklicuje seje ljudskega odbora oziroma zborov 

in vodi skupne seje zborov in skupne seje odbornikov 
obeh zborov oziroma seje ljudskega odbora; 

2. skrbi za pripravo sej in sestavlja predloge 
dnevnega reda za seje; 

3. skrbi, da se sklepi ljudskega odbora in sklepi 
višjih državnih organov pravilno izvršujejo; 

4. poroča ljudskemu odboru o svojem delu in o 
delu administracije; 

5. skrbi za skladnost dela svetov ljudskega od- 
bora in po potrebi zahteva v posameznih primerih 
odločitev ljudskega odbora; 

6. ima pravico, zahtevati od predsednika sveta 
poročilo o delu sveta, po potrebi sklicuje seje sveta 
ali njegovih odborov in sme zahtevati, da se o posa- 
meznih vprašanjih razpravlja in sklepa na seji sveta; 
določi iz vrst odbornikov namestnika predsedniku 
sveta, če'je ta začasno odsoten ali zadržan; 

7. skrbi, da redno poteka delo odborniških komisij 
ljudskega odbora, ki jih po potrebi lahko tudi sam 
sklicuje na seje; 

8. skrbi, da se sestavijo predlogi družbenega plana 
•» končnega obračuna, proračuna in sklepnega računa, 
Predlogi odlokov in drugih predpisov, ki jih pred- 
lagajo ljudskemu odboru sveti in drugi organi ljud- 
skega odbora; skrbi, da te predloge o pravem času 
dobijo pristojne stalne odborniške komisije ljudskega 
odbora; 

9. razglasa odloke in odredbe ljudskega odbora, 
druge sklepe ljudskega odbora in njegovih organov 
Pa, če je razglasitev predpisana;. 

10. opravlja nadzorstvo nad delom administracije 
*o vseh uslužbencev v administraciji ljudskega od- 
bora; izdaja odločbe o delovnih razmerjih uslužben- 
cev in delavcev v mejah pravic, ki mu jih daje zakon 
aU statut ljudskega odbora; določa, kdo bo nadome- 
ščal tajnika ljudskega odbora ali .načelnika oddelka, 
kadar je ta začasno odsoten ali zadržan; predlaga 
Proti tajniku ljudskega odbora in načelnikom od- 
delkov disciplinski postopek in jim i2reka kazni za 
disciplinske nerednosti; 

H. v nujnih primerih zadrži izvršitev nezakoni- 
tih predpisov ljudskega odbora občine v sestavi mesta 
l0 takih njegovih predpisov, s katerimi so pTizadete 
8Plošne koristi; 

12. sklicuje zbore volivcev; 
,   13. opravlja   vse   druge   zadeve,   ki   spadajo   • 

Ojegovo delovno področje po zakonu ali po drugih 
Predpisih višjih državnik organov, po statutu ali po 
slepih ljudskega odbora. 

137. člen 

Mestni ljudski odbor ima enega ali dva podpred- 
sednika, ljudski odbor mestne občine pa enega pod- 
predsednika. 

Podpredsednik nadomešča predsednika v vseh 
njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je ta začasno 
odsoten ali zadržan. 

Podpredsednik izvršuje po sklepu ljudskega od- 
bora posamezna opravila iz pristojnosti predsednika. 

Ce preneha mandat predsedniku, preden preteče 
delovna doba ljudskega odbora, stopi podpredsednik 
na njegovo mesto, dokler se na prihodnji seji ljud- 
skega odbora ne izvoli nov predsednik. 

138. člen 

Statut določi, ali ima mestni ljudski odbor enega 
ali dva podpredsednika; statut določi tudi pravice in 
dolžnosti  podpredsednikov   oziroma  podpredsednika. 

139. člen 

Predsednik dobiva za svoje delo v ljudskem od- 
boru stalno denarno nagrado. 

Stalno denarno nagrado za svoje delo dobiva 
lahko tudi podpredsednik mestnega ljudskega odbora. 

2. Sveli ljudskega odbora mesta oziroma mestne 
občine 

140. člen 

V ljudskem odboru mesta oziroma mestne občine 
so za posamezne skupine sorodnih upravnih zader 
ljudskega odbora sveti. 

Pri izvrševanju odlokov, odredb .navodil in drugih 
sklepov ljudskega odbora ter zakonov in drugih sploš- 
nih predpisov višjih državnih organov opravljajo 
sveti zlasti tele upravne zadeve: 

1. na podlagi in v mejah zakonov in drugih sploš- 
nih predpisov višjih državnih organov in svojega 
ljudskega odbora izdajajo odredbe, navodila in druge 
ukrepe za izvrševanje teh predpisov, vendar odredbe 
samo, če so s temi predpisi izrecno pooblaščeni; 

2. obravnavajo načelna vprašanja svoje uprav- 
ne panoge, usmerjajo z navodili in napotili delo admi- 
nistracije ljudskega odbora v svoji upravni panogi 
in nadzorujejo, če se njihovi sl-'epi izvršujejo; 

5. pripravljajo predloge odlokov in drugih sploš- 
nih predpisov, ki naj jih izda ljudski odbor; 

4. izdajajo odločbe v upravnem postopku, če po 
zakonu in drugih splošnih predpisih višjih državnih 
organov, po statutu ali odloku ljudskega odbora to 
spada v njihovo pristojnost. 

141. člen 

Mestni ljudski odbor ima tele svete: 
1. svet za gospodarstvo; v njegovo delovno področ- 

je spadajo tele zadeve: sestavljanje predlogov družbe- 
nega plana in proračuna ter zadeve s področja financ, 
industrije in obrtništva, trgovine, gostinstva in tu- 
rizma, kmetijstva in gozdarstva, lova in ribištva; 

2. svet za komunalne zadeve; v njegovo delovno 
področje spadajo ožje komunalne zadeve, stanovanj- 
ske zadeve, zadeve s področja urbanizma, gradbene 
zadeve in zadeve lokalnega prometa, cest in vodnega 
gospodarstva ; 
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3. svet za prosveto in kulturo; v njegovo delovno 
področje spadajo zadeve s področja predšolske vzgoje, 
šolstva, prosvete, kulture, umetnosti, telesne vzgoje, 
pred vojaške vzgoje in druge kulturne delavnosti; 

4. svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko; 
v njegovo delovno področje spadajo zadeve s pod- 
ročja ljudskega zdravstva, socialnega skrbstva, social- 
nega zavarovanja, delovnih razmerij in posredovanja 
dela; 

5. svet za notranje zadeve; v njegovo delovno 
področje spadajo tele zadeve: varstvo pravnega reda, 
varstvo reda in miru, skrb za varnost prometa, za- 
tiranje kriminalnosti, zasledovanje storilcev kaznivih 
dejanj in izvrševanje kazni; matična služba; zadeve 
protiletalske obrambe in požarnovarnostne službe. 

142. Člen 

Ljudski odbor mestne občine ima razen iveta za 
notranje zadeve lahko vse ali le nekatere svete iz 
prejšnjega člena, lahko pa ustanovi tudi svete, ki 
opravljajo naloge iz sorodnih delovnih področij raz- 
ličnih svetov. 

143. člen 

Svet je kolegijsko telo. Sestavljajo ga predsednik 
in 4 do 8 članov; svet za gospodarstvo ima lahko do 
12 članov. 

Predsednika sveta izvoli ljudski odbor izmed 
odbornikov, druge člane pa izmed odbornikov, pred- 
stavnikov gospodarskih in družbenih organizacij in 
zavodov in izmed takih državljanov, ki po svojih 
osebnih in strokovnih zmožnostih lahko pomagajo pri 
izpolnjevanju nalog sveta. Za člana sveta je lahko 
izvoljen samo državljan, ki sme biti izvoljen za od- 
bornika ljudskega odbora. 

Predsednik in člani sveta 6e volijo za eno leto. 
Nihče ne more biti član več kot dveh svetov. 
Člani sveta imajo enake pravice in dolžnosti. 
Svet ima tajnika; ta je uslužbenec ljudskega 

odbora. 
Uslužbenec v administraciji ljudskega odbora ne 

more biti član sveta. 

144. člen 

Sveti delajo tudi še po preteku delovne dobe ljud- 
skega odbora, dokler novi ljudski odbor ne izvoli 
novih svetov. 

145. člen 

Sveti so za svoje delo odgovorni ljudskemu od- 
boru. Sveti dajejo poročila o svojem delu in tudi 
predloge za reševanje tistih zadev, ki jih ne smejo 
sami reševati. 

Ljudski odbor lahko vsak čas razreši vse ali po- 
samezne člane sveta in na njihovo mesto izvoli druge. 

146. člen 

Sveti delajo na sejah. 
Seje sklicuje predsednik sveta v rokih, ki jih 

določa statut, po potrebi ali po sklepu sveta. Sejo 
mora sklicati tudi, če to zahteva predsednik ljudskega 
odbora ali tretjina članov sveta. V nujnih primerih 
sme sklicati sejo sveta tudi predsednik ljudskega 
odbora sam. 

Vabilo na sejo mora obsegati tudi predlog dnev- 
nega reda. 

Svet sme veljavno sklepati, če je na seji navzoča 
večina članov sveta. 

Ce se o kakšni zadevi glasuje, velja za sprejet 
tisti sklep, za katerega je glasovala večina navzočih 
članov sveta. 

147. člen 

Seje sveta vodi predsednik sveta. 
Na vsaki seji poroča predsednik sveta o izvršitvi 

sklepov zadnje seje in o tekočih vprašanjih, lahko pa 
za poročanje o posameznih vprašanjih dnevnega reda 
pooblasti tudi tajnika sveta ali kakšnega drugega 
uslužbenca ustreznega oddelka. 

Ce svet ali predsednik sveta misli, da je treba 
kakšno zadevo predložiti ljudskemu odboru, se na 
seji sveta stvar sicer lahko obravnava, vendar pa 
svet ne more o stvari odločiti, marveč lahko poda samo 
predlog ljudskemu odboru v odločitev. Ce ljudski 
odbor sklene, naj o stvari odloči svet, je svet na ta 
sklep vezan. 

H8. člen 

O sejah sveta se piše zapisnik; na zahtevo člana 
sveta se zapiše v zapisnik tudi njegovo ločeno mnenje. 
Zapisnik podpišeta predsednik in tajnik sveta. 

Odredbe sveta podpisuje poleg predsednika sveta 
tudi predsednik ljudskega odbora; ta lahko odreče 
podpis, če je po njegovem mnenju odredba nezako- 
nita. Ce svet vztraja pri svojem stališču, ima predsed- 
nik sveta pravico, predložiti zadevo ljudskemu od- 
boru. 

Predsednik sveta podpisuje tudi odločbe, ki jih 
izdaja svet po 4. točki 140. člena tega zakona. 

149. člen 

Svet lahko izvoli odbore in jim daje posamezne 
zadeve iz svojega delovnega področja, da jih preučijo 
in da pripravijo rešitve. 

Odbor ne more sam izdajati odločb. 
Vsak odbor šteje 3 do 5 ciano , ki jih voli in *az- 

resuje svet. Predsednika odbora izvoli svet izmed evojih 
članov, druge člane odbora pa izmed odbornikov in 
drugih državljanov, ki po svojih osebnih in strokovnih 
zmožnostih lahko pomagajo pri izpolnjevanju nalog 
odbora. 

Odbor dela na sejah, ki jih sklicuje po potrebi 
predsednik odbora. 

O sejah se piše zapisnik. 

150. člen 

Člani sveta in odbora imajo pravico, da se jim 
povrnejo stroški, ki jih imajo pri opravljanju svojih 
dolžnosti v svetu oziroma odboru, in pravico, da se 
jim povrne dejansko izgubljeni redni zaslužek za čas. 
ko opravljajo te dolžnosti. 

151. člen 

Člani sveta in njegovih odborov, ki niso odborniki 
ljudskega odbora, so za škodo, ki jo napravijo P*1 

opravljanju svojih dolžnosti, odgovorni tako kot od- 
borniki ljudskega odbora. 

152. člen 

Natančnejše določbe o številu članov, o organiza- 
ciji ter o delovnem področju in delu svetov predpis 
statut. 
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Statut ljudskega odbora mestne občine- določi 
tudi, katere s Vete. ima ljudski odbor mestne občine. 

3. Posebne komisije in drugi organi ljudskega, odbora 
mesta oziroma     cstnc občine 

153. člen 

Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine ali 
njegov svet labko ustanovi za pripravo ali za izvedbo 
posameznih nalog posebne komisije, ki pa nimajo 
pravice odločanja. 

Člani teh komisij so lahko odborniki ali drugi 
državljani. 

Delo in organizacijo komisije določi ljudski odbor 
ali njegov svet s sklepom o ustanovitvi komisije. 

154 člen 

Za opravljanje posameznih nalog so na podlagi 
splošnih predpisov višjih državnih organov pri ljud- 
skem odboru mesta oziroma mestne občine tudi druge 
posebne komisije ali drugi posebni organi, katerih 
delo in organizacijo določajo ti predpisi. 

Sedmo poglavje 

ADMINISTRACIJA IN USLUŽBENCI LJUDSKEGA 
ODBORA MESTA OZIROMA MESTNE OBČINE 

1. Administracija 

155. člen 

Za  pripravljanje  in  izvrševanje  z*dev,  ki  spa- ' 
dajo v pristojnost ljudskega odbora mesta oziroma 
mestne občine, ima ljudski odbor administracijo;  v 
administraciji so  upravni  in strokovni  ter  izvršilni 
in pisarniški uslužbenci. 

Administracijo ljudskega odbora in njeno delo 
vodi tajnik ljudskega odbora pod nadzorstvom pred- 
sednika ljudskega odbora. 

"   156. člen 

Administracija ljudskega odbora je organizacij- 
ska celota; sestavljena je iz tajništva in iz potrebnega 
števila tajništev svetov, oziroma potrebnega števila 
oddelkov. 

Tajništvo opravlja skupne zadeve in tiste zadeve, 
ki ne spadajo v delovno področje nobenega sveta. 

Tajništvo sveta oziroma oddelek se ustanovi za 
zadeve iz delovnega področja enega ali več svetov. 

V večjih mestih, ki jih določi republiški organ 
za notranje zadeve, se ustanovijo za zadeve iz pod- 
ročja oddelka za notranje zadeve uprave namesto 
oddelkov.     . 

Pri ljudskih odborih mestnih občin se lahko na- 
mesto tajništev svetov oziroma oddelkov ustanovijo 
za zadeve iz delovnega področja enega ali več svetov 
odseki ali referati v fajn^tvu. 

Tajništvo, tajništva svetov oziroma oddelki in od- 
seki se lahko delijo na manjše organizacijske enote. 

v Določbe  tega zakona o oddelki!»  in  o njihovih 
Načelnikih se uporabljajo tudi za tajništva svetov in 

. njihove tajnike. '    - 

Organizacijo administracije določi statut ljud- 
skega odbora v skladu s predpisi višjih državnih 
organov. 

157. člen 
Tajništvo vodi tajnik ljudskega odbora. 
Oddelek vodi načelnik; ta je hkrati tajnik sveta. 
Odsek vodi šef odseka; šef samostojnega odseka 

je lahko tajnik sveta. 

158. člen 
Da bi se olajšalo uradovanje administracije mest« 

nega ljudskega odbora z državljani in da bi bilo njeno 
delo hitrejše, lahko mestni ljudski odbor s statutom do- 
loči, da se posamezna uradna opravila kakor: overitve 
listin in podpisov, sprejemanje izjav, izdajanje raznih 
potrdil, sprejemanje prošenj in pritožb, vročevanje 
vabil in odločb, zbiranje raznih podatkbv in druge 
podobne tehnične zadeve opravljajo za določena' ob- 
močja mesta v izpostavi administracije mestnega ljud- 
skega odbora. 

Delo izpostave vodi tajnik Izpostave; postavlja in 
razrešuje ga ljudski odbor. Tajnik izpostave ne more 
izdajati odločb v upravnem postopku. 

Statut mestnega ljudskega odbora določi, za ka- 
teri del mestnega območja se ustanovi izpostava, kje 
bo njen sedež, kakšne zadeve bo * opravljala, in vse 
drugo, kar'je zvezano z delom izpostave. 

159. člen * 

Za delovno podfbčje oddelka za notranje zadeve 
mestnega ljudskega odbora se na predlog sveta za 
notranje zadeve ustanovi izpostava tega oddelka z 
odločbo pristojnega republiškega organa za notranje 
zadeve v sporazumu s pristojnim republiškim organom 
za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti. 

Izpostavi, načeluje šef izpostave. Sefa in usluž- 
bence , izpostave imenuje v soglasju s predsednikom 
mestnega ljudskega odbora pristojni republiški organ 
za notranje zadeve, ki odloča tudi o drugih njihovih 
uslužbenskih razmerjih. , 

Y pristojnost izpostave spada vzdrževanje kra- 
jevnega reda in miru in opravljanje tistih nalog iz 
področja oddelka za notranje zadeve mestnega ljud- 
skega odbora, ki jih določi po predlogu sveta za 
notranje zadeve pristojni republiški organ za notranje 
zadeve v sklepu, s katerim se ustanovi izpostava. 

Sef izpostave opravlja naloge iz svojega področja 
po navodilih in pod nadzorstvom načelnika oddelka 
za notranje zadeve mestnega ljudskega odbora. 

Sef ^zpostave lahko po pooblastilu načelnika od- 
delka izdaja odločbe v zadevah, ki spadajo y področje 
načelnika oddelka. 

2. Tajnik ljudskega odbora 

.   160. člen 
Tajnika postavlja in razrešuje ljudski odbor, in 

sicer tajnika mestnega ljudskega odbora na skupni 
seji odbornikov obeh zborov. 

Za tajnika sme biti postavljen, kdor ima stro-, 
kovno usposobljenost po obstoječih predpisih, pred- 
pisani izpit in najmanj pet let upravne prakse. 

161. člen - 
Tajnik opravlja zlasti tele zadeve: 

. 1. skrbi za pravilnost in zakonitost dela'admim- 
{ stracije in izravnava delo načelnikov oddelkov; 



Stran 190 URADNI LIST St. 19 — 9. VII. 1952 

2. razvršča uslužbence ljudskega odbora po po- 
sameznih organizacijskih enotah; 

3. vodi personalne zadeve za uslužbence in delavce 
ljudskega odbora in daje predsedniku ljudskega od- 
bora predloge za izdajo odločb o njihovih delovnih 
razmerjih; 

4. skrbi za strokovni napredek uslužbencev; 
5. predlaga disciplinski postopek zoper uslužbence 

administracije in izreka kazni za njihove disciplinske 
nerednosti razen glede načelnikov oddelkov; izreka 
kazni za disciplinske prekrške delavcev ljudskega 
odbora; 

6. izdaja odločbe v upravnem postopku v zadevah, 
ki ne spadajo v- delovno področje oddelkov; v takih 
ljudskih odborih mestnih občin, ki nimajo oddelkov, 
izdaja odločbe v upravnem postopku v vseh zadevah, 
če po zakonu in drugih splošnih predpisih višjih dr- 
žavnih organov, pò statutu ali po odloku ljudskega 
odbora to ne spada v pristojnost ljudskega odbora 
oziroma njegovega sveta. 

7. izdaja spričevala in potrdila , iz pristojnosti 
ljudskega odbora in vodi pisarniško dopisovanje, 
kolikor za to ne pooblasti načelnikov oddelkov; 

8. pomaga predsedniku pri pripravljanju sej ljud- 
skega odbora in pri izravnavanju, dela posameznih 
svetov in drugih organov ljudskega odbora. 

Zakon, statut ali odlok mestnega ljudskega odbora 
<la lahko tajniku mestnega ljudskega odbora pravico, 
da izjemoma izdaja odločbe za ""izvrševanje zakonov 
in drugih splošnih predpisov višjih državnih organov 
in predpisov mestnega ljudskega odbora. Te odločbe 
mora predložiti v potrditev mestnemu ljudskemu od- 
boru. 

Tajnik sklicuje sestanke načelnikov oddelkov 
ljudskega odbora zaradi izravnavanja in zboljšanja 
uradovanja. 

Tajnik mestnega ljudskega odbora ima pravico 
udeleževati se sej mestnega zbora in zbora' proizva- 
jalcev, vodi zapisnike .sej mestnega zbora, ima pra- 
vico' udeleževati se sej svetov in komisij in sodelovati 
pri- njihovem delu, toda brez glasovalne pravice. 
Tajnik ljudskega odbora mestne občine ima enake 
pravice in dolžnosti glede sej svojega ljudskega 
odbora,in glede sej svetov in komisij svojega ljud- 
skega odbora. 

Tajnik mestnega ljudskega odbora ima pravico, 
nadzorovati uradovanje ljudskih odborov občin v 
sestavi mesta in jim dajati smernice zn pravilno 
uradovanje. 

162. člen,     - 

Tajnik je za svoje delo in za pravilno uradovanje 
uslužbencev v administraciji ljudskega odbora od- 
govoren predsedniku in ljudskemu odboru. 

163. člen 

Ce je tajnik' začasno odsoten ali zadržan; ga na- 
domestuje uslužbenec ljudskega odbora, ki ga določi 
predsednik. • ' 

3. Drugi uslužbenci 
i - t 

164. člen 

Poleg tajnika ima ljudski odbor mesta, oziroma 
"mestne občine za opravljanje upravnih,- strokovnih in 
pisarniških zadev še druge uslužbence."    » ' '   •' 

Število uslužbenskih delovnih mest v administra- 
ciji ljudskega odbora in strokovno' usposobljenost, ki 
je potrebna za vsako delovno mesto, določi ljudski 
odbor v sporazumu s pristojnim republiškim državnim 
organoni.      ' \ 

Število uslužbenskih delovnih mest v oddelku za 
notranje zadeve mestnega ljudskega odbora in stro- 
kovno usposobljenost za vsako delovno mesto v tem 
oddelku določi pristojni republiški ožgan za notranje 
zadeve v sporazumu s predsednikom mestnega ljud- 
skega odbora in v soglasju s pristojnim republiškim 
organom za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti. 

165. člen 

Načelnike oddelkov, šefe samostojnih odsekov in 
druge uslužbence, za katere to določi statut ljudskega 
odbora, postavlja in razrešuje ljudski odbor, in sicer 
mestni ljudski odbor na skupni seji odbornikov obeh 
zborov.        ( 

Načelnike oddelkov in šefe samostojnih odsekov 
postavlja in razrešuje ljudski odbor v sporazumu 
s pristojnim republiškim državnim organom. Načel->• 
nika oddelka za notranjo zadeve mestnega ljudskega 
odbora postavlja in razrešuje pristojni republiški 
organ za notranje zadeve v sporazumu z ljudskim 
odborom, druge uslužbence tega oddelka pa v spo- 
razumu s predsednikom mestnega ljudskega odbora. 
Ce se ljudski odbor in pristojni republiški organ 
ne moreta sporazumeti o razrešitvi načelnika oddelka 
oziroma šefa samostojnega odseka, lahko'tisti, ki pred- 
laga razrešitev, predloži zadevo Prezidiju Ljudske 
skupščine LRS;> njegova odločitev je dokončna. 

S posebnimi predpisi se lahko določi, katere 
upravne in strokovne uslužbence postavlja, premešča 
in razrešuje ljudski odbor samo v soglasju s pristoj- 
nim republiškim državnim organom. 

166. člen 

Za načelnika oddelka sme. biti postavljen, kdor 
ima strokovno usposobljenost po obstoječih predpisih, 
predpisani izpit in najmanj tri leta upravne prakse. 

167. člen. 

Načelnik oddelka organizira in  vodi delo usluž- 
bencev   v  oddelku.  Samo  on  dodeljuje  delo  usluž-  , 
bencem in skrbi, da uslužbenci svoje delo pravočasno 
in pravilno opravijo. , ., 

Uslužbenci so glede svojega dela podrejeni načel- 
niku oddelka. ' ,   . 

Načelnik oddelka se. mora kot tajnik sveta ude- 
ležiti  vsake seje sveta in  mora poročati  o delu, če 
predsednik 'sveta tako odredi. Na seji sveta ima na-    ' 
čelnik, oddelka posvetovalni glas. 

Načelnik oddelka skrbi za izvršitev sklepov iij 
o. tem poroča n,a seji sveta. Na sejali sveta vodi 
zapisnik. , , » i   . 

168. člen       • - 

Načelnik oddelka izdaja odločbe v upravnem 
postopku po napotilih ih navodilih sveta, če po zakonu 
in drugih splošnih predpisih višjih državnih organov, • 
po statutu ali odloku ljudskega odbora to ne spada 
v pristojnost ljudskega odbora oziroma njegovega 
sveta. 
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169. člen 

Načelnik oddelka je za svoje delo odgovoren svetu 
in tajniku ljudskega odbora, načelnik oddelka za no- 
tranje zadeve mestnega ljudskega odbora pa svetu in 
republiškemu organu za notranje zadeve. 

170. člen 

Ce je načelnik oddelka začasno odsoten ali za- 
držan, ga nadomestuje uslužbenec, ki ga določi pred- 
sednik ljudskega odbora. 

Načelnik oddelka oziroma uprave za notranje 
zadeve pri mestnem ljudskem odboru si postavi svo- 
jega namestnika sam izmed uslužbencev tega oddelka 
oziroma uprave. 

171. člen 

Odločbe o službenih razmerjih uslužbencev ljud- 
skega odbora mesta oziroma mestne občine izdaja ^ v 
skladu s predpisi višjih državnih organov predsednik 
ljudskega odbora, kolikor ta zakon, predpisi višjih 
državnih organov ali statut ljudskega odbora drugače 
ne določajo. 

O pritožbah zoper odločbe o službenih razmerjih 
in o pritožbah zoper odločbe o disciplinskih nered- 
nostih uslužbencev, ki jih izda predsednik ljudskega 
odbora, odloča mestni zbor mestnega ljudskega od- 
bora oziroma ljudski odbor mestne občine. 

Mestni zbor mestnega ljudskega odbora oziroma 
ljudski odbor mestne občine odloča tudi o pritožbah 
zoper odločbe, ki jih je izdal v disciplinskih zadevah 
tajnik ljudskega odbora. 

172. člen 

Predpisi, ki veljajo za državne uslužbence, se 
uporabljajo tudi za .uslužbence ljudskega odbora 
mesta oziroma mestne občine, kolikor ni s tem /zako- 
nom drugače določeno. 

4. Sodnik za prekrške ' 

173. člen 
Za odločanje v upravnem kazenskem postopku 

voli ljudski odbor mesta oziroma mestne občine enega 
ali več sodnikov za prekrške in njihove namestnike. 
Ti so za svoje delo odgovorni ljudskemu odboru. 

Natančnejši predpisi o volitvi in razrešitvi, o delu 
in pravicah ter dolžnostih sodnikov za prekrške so 
določeni v zakonu o prekrških. 

5. Mestna ljudska straža v mestni občini 

174 člen • 
Mestna ljudska straža je izvršilni organ ljud- 

skega odbora mestne občine in je neposredno pod- 
rejena predsedniku ljudskega odbora mestne občine. 

Stroški za vzdrževanje mestne ljudske straže se 
krijejo iz proračuna mestne občine. 

175.1 člen . , 

Mestna ljudska straža varuje krajevni red in mir 
Po odlokih ljudskega odbora mestne občine  ter po 
navodilih in pod nadzorstvom načelnika oddelka za 

. notranje zadeve okrajnega ljudskega odbora, osebno 
in premoženjsko varnost pa po navodilih in pod nad- 

' zors.tv.ora načelnika oddelka za notranje zadeve okraj- 
nega ljudskega 'odbora. -•' " 

176. člen 

Republiški organ za notranje zadeve izda na- 
tančnejše predpise o delu. organizaciji, disciplini, 
oborožitvi, strokovnem usposabljanju in uniformi 
mestne ljudske straže. 

Osmo poglavje 

NADZORSTVO IN NEPOSREDNA UDELEŽBA 
DRŽAVLJANOV 

1. Zbori volivcev 

177. člen 
Da bi kar največ državljanov sodelovalo pri delu 

ljudskega odbora, da bi se okrepila odgovornost iz- 
voljenih ljudskih predstavnikov in da bi se zagotovilo 
ljudsko nadzorstvo nad delom ljudskega odbora, se 
v mestih in mestnih občinah sklicujejo zbori volivcev. 

178. člen 

Zbori volivcev sprejemajo sklepe, ki so za ljudski 
odbor obvezni, če tako določi zakon. 

Zbori volivcev dajejo mnenja in stavljajo pred- 
loge v zadevah, za katere je določeno to z zakonom 
kot obvezno. 

Zbori volivcev smejo obravnavali vprašanja ter 
dajati mnenja in predloge tudi o zadevah, ki so po- 
membne za okraj, za Ljudsko republiko Slovenijo ali 
za vso državo, o zadevah, ki so dane v splošni pretres, 
in o zadevah, za katere io zahtevajo višji državni • 
organi. , 

179. člen 

Zbori volivcev se v mestih in mestnih občinah 
sestajajo -praviloma po volilnih enotah, določenih za 
volitve v ljudske, odbore mest oziroma mestnih občin. 

Mestni zbor mestnega ljudskega odbora oziroma 
ljudski odbor mestne občine pa lahko določi, da se 
zbori volivcev sklicujejo'za več volilnih enot. 

180. člen 

Sklep, ki ga sprejme zbor volivcev, se pošlje 
ljudskemu odboru mesta oziroma mestne občine. Ljud- 
ski odbor mora sklep čimprej obravnavati in svojo 
odločitev sporočiti zboru -volivcev. 

181. člen 

Ce misli ljudski odbor mestne občine, da je sklep 
zbora volivcev, ki je za ljudski odbor obvezen, ne- 
zakonit, sporoči to okrajnemu ljudskemu odboru, da 
o tem odloči. 

182. člen ) 

Odlok o tem, da se vpelje posebni krajevni pri- 
spevek, sme izdati ljudski odbor šele potem, ko je 
o tem sprejel sklep zbor volivcev, na katerem je Jbila 
navzoča večina volivcev. Sklep zbora volivcev je za 
ljudski odbor obvezen.   . - 

183. člen ' 

Zbore volivcev je treba zaslišati, preden se izda 
odločitev o spremembi območja mesta oziroma mestne 
obr" cine. 

, ,184. člen . 

Zbori volivcev, se sestajajo po potrebi, najmanj 
pa dvakrat na leto. " 
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Zbore volivcev sklicuje predsednik ljudskega 
odbora po sklepu ljudskega odbora. Ce predsednik 
ljudskega odbora mestne občine ne skliče zbora voliv- 
cev v predpisanem roku, •• lahko skliče predsednik 
okrajnega ljudskega odbora. 

Predsednik ljudskega odbora mora sklicati zbor 
volivcev tudi, če to zahteva in obenem predlaga dnevni 
red desetina volivcev z območja, za katero naj se skliče 
zbor volivcev, predsednik ljudskega odbora mestne 
občine pa tudi, če to zahteva in obenem predlaga 
dnevni red okrajni ljudski t)dbor. Ce predsednik ljud- 
skega odbora ne skliče zbora volivcev, se volivci lahko* 
sami sestanejo na zbor. 

185. člen 
Sklicanje zbora volivcev se objavi na oglasni 

deski ljudskega odbora in na drug primeren način na 
območju, za katero je zbor volivcev sklican, in sicer 
praviloma osem dni, v nujnih primerih pa najmanj 
tri dni pred zborom volivcev. 

V razglasu o sklicanju zbora volivcev je treba 
povedati tudi čas in kraj zbora volivcev, kdo sklicuje 
zbor in na čigavo, zahtevo, kake tudi predlog dnev- 
nega reda. 

Volivci imajo pravico, zahtevati, da se sprejmejo 
na dnevni red tudi druge zadeve. 

Dnevni red določa zbor volivcev sam. 

186. člen   • 
Pravico, sodelovati pri delu zbora volivcev, imajo 

vsi volivci z območja zbora volivcev. 

187. člen 

Volivci lahko še pred zborom volivcev pa tudi na 
samem zboru zastavljajo vprašanja ljudskemu odboru 
v zvezi z njegovim delom in delom njegovih organov, 

Predsednik ljudskega odbora oziroma drugi na- 
vzoči odborniki morajo na ta vprašanja odgovoriti 
takoj na zboru volivcev, č> je treba izvršiti poizvedbe 
in zbrati podatke, pa najpozneje na prihodnjem zboru 
volivcev. * 

188. člen 

Odborniki ljudskega odbora mesta oziroma mestne 
občine, ki so bili izvoljeni na območju, za katero je 
sklican zbor volivcev, kakor tudi odborniki okrajnega 

,   ljudskega odbora, ki so biti izvoljeni v mestni občini 
na tem območju, poročajo zboru volivcev o svojem 

.   delu in o delu ljudskega odbora, katerega člani so. 
Ljudski odbor mora od časa do časa, najmanj pa 

enkrat na leto, predložiti zboru volivcev v pretres po- 
ročilo o celotnem svojem delu. 

189. člen 

Zbor volivcev začne predsednik ljudskega odbora 
in ga vodi do izvolitve predsedstva zbora. Predsednik 
lahko določi drugega odbornika, da ga nadomestuje 
na zboru volivcev. 

Zbor volivcev vodi predsedstvo, ki ga izvolijo 
volivci na zboru izmed sebe. Predsedstvo sestavljajo 
predsednik in dva člana. Odbornik ljudskega odbora 
ne more biti izvoljen v predsedstvo zbora volivcev. 

190. člen 

O delu zbora volivcev se piše zapisnik, ki ga 
podpišejo pred^dujoči, zapisnikar in dva overitelja 
zapisnika. . 

Zapisniki zborov volivcev se morajo takoj poslati 
ljudskemu odboru. 

'   191. člen 
Zbor volivcev sprejema svoje sklepe z glaso- 

vanjem.- Glasuje se z dviganjem rok, če zbor drugače 
no sklene. Ce nastane dvom glede večine, se glasuje 
posamezno. 

Sklep je sprejet, če je za predlog glasovala večina 
navzočih volivcev, kolikor ni za posamezne primere 
drugače predpisano. 

192. člen 
Kadar se obravnava vprašanje iz 182. člena tega 

zakona na več zborih volivcev ločeno po posameznih 
območjih, velja, da je sklep sprejet, če je sprejet na 
večini teh zborov volivcev in če je zanj glasovala 
večina vseh volivcev, navzočih na vseh zborih. 

193. člen 
Sklepe zborov volivcev v zadevah iz tretjega od- 

stavka 178. člena tega zakona pošlje predsednik ljud- 
skega odbora takoj v obravnavanje in odločitev 
pristojnemu višjemu državnemu organu. 

2. Mestni referendum 

194 člen 
Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine lahko 

sam ali na zahtevo desetine volivcev v mestu ali 
mestni občini razpiše mestni referendum zaradi po- 
trditve posameznih odlokov in ukrepov, ki se tičejo 
mesta ali mestne občine in njunega razvoja, ali pa 
zato, da bi volivci vnaprej povpdali evoje mnenje 
o njih. 

Referendum sme razpisati ljudski odbor šele 
potem, ko dobi soglasje Prezidija Ljudske skupščine 
LRS. Ce zahtevajo referendum volivci, ga mòra raz- 
pisati najpozneje v desetih dneh potem, ko je dobil 
soglasje Prezidija Ljudske skupščine LRS. 

195. člen 

Na referendumu se izrečejo volivci o postavljenih 
vprašanjih neposredno s tajnim glasovànjera. Glasuje 
se z glasovnicami; na glasovnici mora biti vprašanje, 
o katerem se glasuje. Vprašanje mora biti postavljeno 
tako, da volivci lahko odgovorijo nanj samo z >za< 
ali >protic. 

196. člen 
Besedilo vprašanja, o katerem se mora odločiti 

na referendumu, sestavi ljudski odbor oziroma pred- 
lagatelji referenduma. * 

O postavljenih vprašanjih odločajo volivci v ce- 
loti, tako da se predlog v celoti sprejme ali v celoti 
zavrže. 

197. Člen 
Dan za referendum določi ljudski odbor. • 
Sklep o razpisu referenduma se objavi tako kot 

je predpisano za odloke ljudskega odbora. 
Med dnevom, ko se razglasi razpis referenduma, 

in med dnevom glasovanja ne sme preteči manj ko* 
deset in ne več kot trideset dni. 

,    198. člen 
Na referendumu se glasuje z >za* ali >proti«. 
Predlog, ki je postavljen volivcem, da se o njem 

izrečejo z referendumom, velja za sprejet, če je gl*" 
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sovaio zanj več kot polovica volivcev, ki so glasovali. 
Sprejeti predlog je za ljudski odbor obvezeu. 

Predlog, ki je bil z glasovanjem zavržen, se ne 
more dati znova na glasovanje prej kakor čez euo 
leto, in ljudski odbor tudi ne more prej kakor čez 
eno leto izdati sklepa, ki bi bil v nasprotju z izidom 
glasovanja. 

199. člen 
Referendum vodi komisija treh članov, ki jih iz- 

med sebe določi v mestu skupna seja odbornikov obeh 
zborov, v mestni občini pa Ijiu'ski odbor na svoji seji. 

Komisija za izvedbo referenduma priprnvi in vodi 
glasovanje, ugotovi izid glasovanja in ga razglasi 
tako, kot je to predpisano za odloke ljudskega od- 
bora: komisija poroča ljudskemu odboru o izidu gla- 
sovanja, v mestni občini pa tudi okrajnemu ljudskemu 
odboru. 

200. člen 

Glede pravite glasovanja, načinu glasovanja, ugo- 
tavljanja izida glasovanja in glede pravice do pri- 
tožbe zarodi nepravilnosti pri izvedbi referenduma 
se primerno uporabljajo predpisi o volitvah «dbor- 
nikov mestnega zbora oziroma odbornikov ljudskega 
odbora mestne občine. 

3. Komisije državljanov 

201. člen 

Da bi kar največ državljanov sodelovalo pri lo- 
kalni upravi, lahko ljudski odbor mesta oziroma 
mestne občine ustanovi komisije državljanov (13>. člen) 
za izvedbo posflmeznib upravnih nalog. 

Deveto   poglavje 

IME IN PECAT LJUDSKEGA ODBORA MESTA 
OZIROMA MESTNE OBČINE 

202. člen 
Mestni ljudski odbor ima svoje ime, ki se glasi: 

»Mestni ljudski odbor (ime mesta)<. 
Ljudski odbor mestne občine ima svoje ime, ki 

se glasi: »Ljudski odbor mestne občine (ime 
mestne občine)«. 

Ce prebiva v kakšnem mestu ali mestni občini 
znatna narodna manjšina, se mora ime ljudskega od- 
bora mesta oziroma mestne občine glasiti v slovenskem 
jeziku in v jeziku narodne manjšine. 

203. člen 
Ljudski odbor mesta oziroma mestne občine ima 

svoj pečat z imenom ljudskega odbora mesta oziroma 
'nestne občine ter z grbom in imenom Ljudske re- 
publike Slovenije. 

204 člen 
Na poslopju, v katerem ima ljudski odbor svoje 

uradne prostore, mora biti napis z grbom in imenom 
Ljudske republike Slovenije in imenom ljudskega 
"dbora mesta oziroma mestne občine. 

Deseto  poglavje 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

205. člen 
Dokler ne bodo izdani posebni predpisi o sploš- 

nem upravnem postopku, se morajo ljudski odbori 

mest in mestnih občin v upravnem postopku ravnati 
po tehle načelih: 

1. Kadar odloči ljudski odbor v upravnem po- 
stopku o pravici in obveznosti državljana ali pravne 
osebe, kadar izda gospodarskoupravni ali nadzor- 
stveni ukrep proti gospodarski organizaciji in kadar 
po nadzorstveni pravici odloči o zadevi, ki se tiče 
zavoda ali družbene organizacije, izda odločbo, ki jo 
mora vročiti stranki. 

2. V ljudskem odboru mesta oziroma mestne ob- 
čine izdaja odločbe v upravnem postopku načelnik 
oddelka po uapotilih iu navodilih sveta, v zadevah, 
ki ne spadajo v delovno področje oddelkov, ali če ad- 
ministracija nima oddelkov, pa tajnik ljudskega od- 
bora, če po zakonu in drugih splošnih predpisih višjih 
državnih organov, po statutu ali po odloku ljudskega 
odbora mesta oziroma mestne občine to ne spada v 
pristojnost ljudskega odbora oziroma njegovega sveta. 

3. Preden izda odločbo, mora v upravnem po- 
stopku ugotoviti vse dejanske okoliščine, ki so po- 
membue za rešitev zadeve; stranke morajo biti za- 
slišane, njihove izjave in predlogi pa na kratko vpi- 
sani v zapisnik, kolikor ni za posamezne primere 
z zakonom drugače določeno; samo takrat, kadar 
stranka ne pride, čeprav je bila pravilno povabljena, 
se postopek lahko opravi brez nje. 

4. O vsaki strankini zahtevi je treba izdati od- 
ločbo. Odločba, izdana v upravnem postopku, se mora 
sklicevati na predpis, na podlagi katerega je bila 
izdana, in mora biti obrazložena; v odločbi mora biti 
tudi pouk o pravici do pritožbe. 

5. Zadeve v upravnem postopku se morajo takoj 
vzeti v reševanje in mora biti o njih odločba izdana 
čimprej. 

6. Zoper odločbo prve stopnje se sme stranka v 
upravnem postopku pritožiti prvemu višjemu organu, 
če ni z zakonom ali splošnim predpisom, izdanim po 
posebnem pooblastilu zakona, drugače določeno. 

Pritožba se vloži v 15 dneh po prejemu odločbe, 
če ni z zakonom ali z uredbo drugače določeno, in 
sicer pri ljudskem odboru, ki je izdal izpodbijano 
odločbo. 

7. O pritožbi zoper odločbo mestnega ljudskega 
odbora (1. točka), izdano v upravnem postopku, odloči 
pristojni republiški organ. 

O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdal v uprav- 
nem postopku načelnik oddelka oziroma tajnik ljud- 
skega odbora mestne občine, odloči praviloma načelnik 
pristojnega oddelka okrajnega ljudskega odbora ozi- 
roma tajnik okrajnega ljudskega odbora, v zadevah iz 
petega odstavka 20. člena tega zakona pa pristojni 
republiški državni organ, 

V stanovanjskih zadevah in zadevah socialne po- 
moči odloči o pritožbi komisija ljudskega odbora 
mesta oziroma mestne občine za stanovanjske zadeve 
oziroma komisija za socialno pomoč. Vsaka teh ko- 
misij ima po 3 člane, ki jih izvoli ljudski odbor izmed 
svojih odbornikov. 

O pritožbi mora biti izdana odločba čimprej. 
Pritožba zadrži izvršitev odločbe, če ni z zakonom 

ali z uredbo drugače določeno. 
8. Pristojni organ druge stopnje pritožbo zavrne 

ali odločbo prve stopnje razveljavi in naloži organu 
prve stopnje, da izda drugo odločbo, ali pa odločbo 
prve stopnje spremeni in odloči o stvari sam. V pri- 
tožiteljevo škodo sme odločbo spremeniti samo takrat, 
če to zahtevajo splošne koristi. 
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Zoper odločbo o pritožbi se ni mogoče pritožiti 
višjemu organu. 

9. Odločba se sme izvršiti šele, ko je v upravnem 
postopku postala pravnomočna in izvršljiva, če ni z 
zakonom ali z uredbo drugače določeno. 

10. Odločba prve stopnje postane pravnomočna: 
a) s pretekom pritožbenega röka, če se stranka 

ne pritoži; 
b) z vročitvijo stranki, če pritožba ni dovoljena; 
c) z vročitvijo odločbe druge stopnje stranki, če 

se pritožba zavrne. 
Odločba postane izvršljiva: 
a) takoj, ko postane pravnomočna, če ni z odločbo 

določen rok za njeno izpolnitev; 
b) takoj, ko preteče rok za izpolnitev, ki je v 

odločbi določen; 
c) z vročitvijo stranki, če je z zakonom ali z 

uredbo predpisano, da pritožba ne zadrži izvršitve. 
Izvršljivo odločbo v upravnem postopku izvrši 

praviloma tisti organ, ki je izdal odločbo na prvi 
stopnji, če ni drugače predpisano. 

11. Po nadzorstveni pravici odpravi ali razveljavi 
višji upravni organ v upravnem postopku izdano 
pravnomočno odločbo nižjega upravnega organa: 

a) če je izdal odločbo organ, ki za to ni bil stvarno 
pristojen; 

b) če bi se z izvršitvijo odločbe storilo kaznivo 
dejanje ali če bi z izvršitvijo nastala huda nevarnost 
za življenje in zdravje ljudi ali za javni red in mir. 

Z odpravo odločbe se odpravijo tudi njene pravne 
posledice. 

Z razveljavitvijo odločbe se ne odpravijo tiste 
pravne posledice, ki so že nastale; ne morejo pa na 
podlagi take odločbe nastati kakšne nadaljnje pravne 
posledice. 

Po nadzorstveni pravici se nezakonita odločba 
praviloma odpravi. Odločba se razveljavi samo takrat, 
če bi ne bilo mogoče odpraviti pravnih posledic od- 
ločbe, ki so že nastale,,ali če bi.se dale odpraviti samo 
z velikimi težkočami. 

12. Odločba, s katero se stranki prizna kakšna 
pravica, se sme po nadzorstveni pravici odpraviti ali 
razveljaviti samo, če je bila stranka prej zaslišana; 
to ne velja, če je izdal odločbo organ, ki ni bil stvarno 
pristojen. Zoper odločbo- o odpravi ali razveljavitvi 
je dovoljena pritožba, razen če je izdal odločbo repu- 
bliški državni organ; v tem primeru sme stranka spro- 
žiti upravni spor. 

Za upravni postopek, v katerem je stranka go- 
spodarska organizacija, se smejo z zakonom ali z 
uredbo predpisati določbe, ki se lahko odmaknejo od 
načel tega zakona. 

206. člen 

Potem • ko začne veljati ta' zakon, se smejo za 
tajnike oziroma načelnike oddelkov ljudskih odborov 
mest in mestnih občin izjemoma postavljati še tri leta 
tudi osebe, ki nimajo pogojev, predpisanih v 160. ozi- 
roma 166. členu tega zakona. 

Po preteku triletnega roka se bodo za tajnike 
oziroma načelnike oddelkov ljudskih odborov mest in 
mestnih občin lahko postavljale samo osebe, ki izpol- 
njujejo pogoje iz 160. oziroma 166. člena tega zakona, 
oziroma osebe, ki so v triletnem roku iz prvega od- 
stavka tega člena bile postavljene na ta mesta. 

207. člen 
Dokler ne izdajo posamezni ljudski odbori mest 

in mestnih občin svojih statutov, določi število odbor- 
nikov posameznega mestnega zbora mestni ljudski 
odbor, število.odbornikov posameznega ljudskega od- 
bora mestne občine pa ljudski odbor mestne občine 
s sklepom, ki ga potrdi Prezidij Ljudske skupščine 
LRS. 

V drugih primerih, v katerih je po tem zakonu 
izdaja natančnejših predpisov pridržana statutu, bodo 
izdajali ljudski odbori mest in mestnih občin potrebne 
predpise začasno z odloki. V primeru 158. člena tega 
zakona je za odlok, ki bi ga mestni ljudski odbor 
začasno izdal namesto statuta, potrebno soglasje pri- 
stojnega republiškega organa za zakonodajo in iz- 
gradnjo ljudske oblasti. 

208. člen 
Prezidij Ljudske skupščine LRS se pooblašča, da 

predpiše, katere zadeve, ki so dane v pristojnost re- 
publiškim organom državne uprave s predpisi vlade 
LRS in njenih organov, ostanejo izjemno od tretjega 
odstavka 19. člena in drugega ter tretjega odstavka 
20. člena v pristojnosti republiških državnih organov. 

209. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o posebni pristojnosti mesta Bleda (Uradni list LRS, 
št. 21—107/51). 

210. člen 
Ta zakon začne veljati z dnem, ko ga razglasi 

Ljudska skupščina LRS, in se objavi v »Uradnem listu 
LRSt. . 

U št. 83 
Ljubljana, dne 8. julija 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

91. 

Ukaz 
Na. podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 

razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 
zakon o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LR Slo- 
venije na III. izrednem zasedanju dne 30. junija 1952, 
in ki se glasi: 

ZAKON 
O VOLITVAH IN ODPOKLICU ODBORNIKOV 

LJUDSKIH ODBOROV 

Prvi del 

VOLITVE ODBORNIKOV 

Prvo poglavje 

TEMELJNE DOLOČBE 

1; člen 
Odbornike v občinske ljudske odbore in v ljudske 

odbore mestnih občin ter v okrajne oziroma mestne 
zbore volijo po določbah tega zakona na podlagi splos- 



St 19 — 9. Vn. 1952 ..URADNI LIST Stran 195 

ne, enake in neposredne volilne pravice državljani 
Federativne ljudske republike Jugoslavije, ki to na 
območju občine, okraja ali mesta vpisani v volilni 
imenik. 

Pravico, biti voljen v občinski ljudski odbor in 
v okrajni oziroma mestni zbor, ima vsak državljan 
Federativne ljudske republike Jugoslavije, ki ima 
volilno pravico. 

2. člen 
Odbornike v zbore proizvajalcev okrajnih oziro- 

ma mestnih ljudskih odborov volijo po določbah tega 
zakona, in sicer po svojih predstavniških telesih, tisti 
delovni ljudje, ki delajo v proizvodnji, prevozništvu 
in trgovini. 

Pravico, biti voljeni v zbor proizvajalcev, "imajo 
delovni ljudje, ki delajo v sami proizvodnji oziroma 
pri glavnem delu gospodarske organizacije. 

3. člen 
Nihče ne more biti hkrati odbornik in tudi ne 

kandidat za odbornika obeh zborov istega ljudskega 
odbora. 

4. člen 
Občinski ljudski odbori ter okrajni in mestni 

zbori se volijo po volilnih enotah. 
Volitve v zbor proizvajalcev se opravljajo v go- 

spodarskih organizacijah. 

5. člen 
Voli se s tajnim glasovanjem z glasovnicami. 

6. člen 
Pri volitvah v občinski ljudski odbor in v okrajni 

oziroma mestni zbor ima vsak volivec samo en glas 
in sme pri istih volitvah samo enkrat glasovati. 

Volivci glasujejo osebno. 

7. člen 
Kdor ima volilno pravico, se mu ne more odvzeti 

pravica glasovanja, pri voiitvah. ..,-.. 
Volivcem je zagotovljena svobodna odločitev in 

tajnost glasovanja. Noben državni organ in nobena 
uradna oseba ne sme klicati volivca na odgovor zaradi 
glasovanja in tudi ne sme od njega zahtevati, naj 
pove, za koga je glasoval ali zakaj ni glasoval.. 

Državni organi in uradne osebe ne smejo pet dni 
pred volitvami in tri dni potem vabiti volivcev, razen 
takrat, kadar je jasno, da zaradi tega* volivec pri 
izvrševanju volilne pravice ne bo oviran. 

8. člen 
Volitve odbornikov ljudskega odbora vodijo 

okrajne oziroma mestne volilne komisije, postavi jih 
Prezidij Ljudske skupščine LRS. 

O pritožbah zoper odločbe volilne komisije odloča 
okrožno sodišče. 

9. člen 

Za odbornike ljudskega odbora so izvoljeni kan- 
didati, ki so dobili največ glasov.-   —~ 

10. člen 

, Določbe tega zakona, ki veljajo za občinske ljud- 
ske odbore, veljajo tudi za ljudske odbore mostnih 
°"čip, razen če ni v tem zakonu za mestne občine s po- 
sebnimi pravicami posebej drugače določeno. 

Drugo poglavje 

RAZPIS VOLITEV 

11. člen 
Splošne volitve odbornikov ljudskih odborov iste 

stopnje razpiše za vse območje ali za del območja 
Ljudske republike Slovenije Prezidij Ljudske skup- 
ščine LRS z ukazom. 

Če preneha mandat posameznemu okrajnemu ali 
mestnemu ljudskemu odboru oziroma posameznemu 
zboru, razpiše volitve ljudski odbor sam, za občinski 
ljudski odbor pa okrajni oziroma mestni zbor. 
Ljudski odbor, ki razpiše volitve, sporoči to Prezidiju 
Ljudske skupščine LRS. 

Če preteče mandat ljudskemu odboru ali samo 
ujegovemu zboru, se morajo volitve razpisati in opra- 
viti pred potekom dobe, za katero je bil ljudski odbor 
ali njegov zbor izvoljen. 

12. člen 
Če Prezidij Ljudske skupščine LRS razpusti ljud- 

ski odbor oziroma njegov zbor, razpiše volitve v nov 
ljudski odbor oziroma zbor z istim ukazom, s katerim 
razpusti ljudski odbor oziroma njegov zbor. 

13. člen 
Če posameznemu odborniku preneha mandat, raz- 

piše volitve z odlokom ljudski odbor, čigar član je 
ta odbornik. 

14 člen 
Volitve so v nedeljo. 
Dan volitev se določi z ukazom oziroma z od- 

lokom o razpisu volitev. 

15. člen 
Ukaz oziroma odlok o razpisu volitev se objavi 

v Uradnem listu LRS najpozneje šest tednov pred 
dnevom volitev* 

Odlok ljudskega odbora o razpisu volitev se raz- 
glasi tudi na krajevno običajni način v vseh krajih 
na območju ljudskega odbora, za katerega so raz- 
pisane volitve. 

Tretje  poglavje 

VOLILNI ORGANI 

16. člen 
Volitve odbornikov občinskih in okrajnih ljudskih 

odborov vodijo okrajne volitve odbornikov mestnih 
ljudskih odborov in volitve odbornikov ljudskih od- 
borov občin v sestavi mesta pa mestne volilne komi- 
sije. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in štirje 
člani. Predsednik in člani imajo namestnike. 

Član oziromr. namestnik člana volilne komisije je 
lahko vsak državljan FLRJ, ki ima volilno pravico. 

Za predsednika voline kqmisije in njegovega na- 
mestnika se imenuje predsednik ali sodnik okrajnega 
ali okrožnega sodišča. 

Predsednika in druge člane volilnih komisij in 
njihove namestnike postavi Prezidij Ljudske skup- 
ščine LRS na predlog okrajnega oziroma mestnega 
ljudskega odbora. Imenovanje se objavi v Uradnem 
listu LRS. 

17. člen 
Volilne komisije so pri svojem delu neodvisne od 

vseh državnih organov in delajo samo po zakonu in 
drugih predpisih, izdanih na podlagi zakona. 
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18. člen 
Volilne komisije 80 stalne. Postavljajo se za štiri 

leta. Prezidij Ljudske skupščine LRS ima pravico, raz- 
rešiti vso komisijo ali posamezne člane pred pretekom 
dobe, za katero so imenovani, in postaviti na njihovo 
mesto druge. 

19. člen 

Ce predsednik volilne komisije, njen član ali na- 
mestnik kandidira za odbornika ljudskega odbora, 
preneha njegova funkcija v volilni komisiji. 

20. člen 

Volilna komisija ima tele naloge: 
1. skrbi za tehnično pripravo volitev; 
2. sprejema, potrjuje in objavlja kandidatne liste; 
3. določa volišča in imenuje volilne odbore; 
4. ugotavlja in objavlja volilne izide; 
5. izdaja izvoljenim odbornikom potrdila o izvo- 

litvi; 
6. opravlja druge naloge, določene s predpisi tega 

zakona. 
21. člen 

Glasovanje na volišču vodi volilni odbor; volilni 
odbor je sestavljen iz predsednika in dveh članov, ki 
jih postavi volilna komisija. Predsedniku in članoma 
se določijo namestniki. 

Člani volilnega odbora in njihovi namestniki mo- 
rajo biti vpisani v volilni imenik in prebivati v tisti 
občini ali mestu, kjer je volišče. 

Volilna komisija izda odločbo o postavitvi volilne- 
ga odbora predsedniku volilnega odbora; predsednik 
mora to sporočiti članoma volilnega odbora in namest- 
nikom. 

Kandidati za odbornike ne morejo biti člani in 
indi ne namestniki članov volilnih odborov na ob- 
močju ljudskega odbora, kjer kandidirajo. 

22. člen 

Volilna komisija in volilni odbori sklepajo veljav- 
no, če je navzočih več kot polovica članov. Sklepe 
sprejemajo z večino glasov navzočih članov. Ce se 
glasovi razdelijo na enake dele, velja, da je sprejet 
sklep, ki je zanj glasoval predsednik. 

23. člen 

Ljudski odbori morajo pomagati volilnim organom 
pri njihovem delu. 

Četrto poglavje 

VOLITVE ODBORNIKOV V OBČINSKI LJUDSKI 
ODBOR IN V OKRAJNI OZIROMA MESTNI ZBOR 

1. Volilne enote 

24 člen 

Za volitve občinskega ljudskega odbora se do- 
ločijo volilne enote tako, da je praviloma vsak kraj 
(vas, zaselek) posebna volilna enota. Večji kraji se 
po potrebi lahko delijo na dve ali več volilnih enot; 
manjši kraji pa se lahko združijo \ eno volilno enoto. 
Ne smejo se pa združevati v eno volilno enoto po- 
samezni deli krajev z drugimi kraji in tudi ne deli 
različnih krajev med seboj. 

!    V eni volilni enoti se voli en odbornik ali  več 
odbornikov. 

25. člen 
Število odbornikov, ki so volijo v okrajni zbor, 

se določa za vsako občino po razmerju med Številom 
njenega prebivalstva in med celotnim številom prebi- 
valstva v okraju, vendar tako, da voli vsaka občina 
najmanj enega odbornika. 

Občine, ki volijo več kakor enega odbornika, se 
delijo na dve ali več volilnih enot, in sicer tako, da 
se v vsaki volilni enoti voli praviloma po en odbornik, 
največ pa trije. Pri tem je treba gledati na to, da je 
vsak kraj (vas), ki voli vsaj enega odbornika, posebna 
volilna enota. 

26. člen 

Mestne občine s posebnimi pravicami se delijo na 
volilne enote tako za volitve odbornikov v okrajni 
zbor kakor tudi za volitve odbornikov v svoj ljudski 
odbor. Prav tako se delijo za volitve odbornikov v 
mestni zbor tudi mesta na volilne enote. 

V primerih iz prednjega odstavka se določijo 
volilne enote tako, da se v vsaki volilni enoti voli 
praviloma po en odbornik, največ pa trije. 

27. člen 

Za volitve odbornikov v okrajni oziroma mestni 
zbor določi volilne enote in število odbornikov, ki se 
v teh enotah volijo — okrajni oziroma mestni ljudski 
odbor; 

za volitve odbornikov ljudskega odbora mestne 
občine s posebnimi pravicami — ljudski odbor mestne 
občine; 

za volitve odbornikov občinskega ljudskega od- 
bora — občinski ljudski odbor; sklep občinskega ljud- 
skega odbora pa velja, ko ga potrdi okrajni oziroma 
mestni zbor. 

Število odbornikov, katero voli posamezna volilna 
enota, se določi po razmerju med številom prebival- 
stva na območju volilne enote in med celotnim 
številom prebivalstva na območju ljudskega odbora, 
in sicer tako, da voli vsakega odbornika enako ali 
približno enako število volivcev v vseh volilnih eno- 
tah. Število prebivalcev se jemlje po podatkih zad- 
njega popisa prebivalstva, pri čemer so upošteva tudi 
povečanje prebivalstva, če se jo med tem časom 
povečalo v znatni meri zaradi izrednih okoliščin (po- 
večanje industrije, izvrševanje večjih del in podobno). 

Ce Prezidij Ljudske skupščine LRS razpusti 
okrajni ali mestni ljudski odbor ali ljudski odbor 
mestne občine s posebnimi pravicami, določi sam 
volilne enote in število odbornikov, ki se v teh enotah 
volijo; če se pa razpusti občinski ljudski odbor, določi 
oboje pristojni okrajni oziroma mestni ljudski odbor. 

Sklep o določitvi volilnih enot in števila odbor- 
nikov razglasi organ, ki je sklep sprejel, najpozneje 
pet dni po razpisu volitev. Ta sklep so razglasi na 
oglasnih deskah ljudskih odborov, kjer bodo volitve, 
in tudi na krajevno običajni način. 

Vsaka volilna enota mora imeti svojo zaporedno 
številko. 

2. Predlaganje kandidatov 

28. člen 

Kandidate za odbornike občinskega ljudskega 
odbora in okrajnega oziroma mestnega zbora lahko 
predlaga zbor volivcev, lahko pa tudi določeno število 
volivcev po določbah tega zakona. 



Št. 19 — 9. Vn. 1952 URADNI LIST Stran 197 

29. člen 

Ista oseba sme v isti ljudski odbor kandidirati 
samo v eni volilni enoti. 

30. člen 

Zbori volivcev, na katerih se predlagajo kandidati 
za odbornike, se sklicujejo po volilnih enotah. Kandi- 
datna lista za volitev odbornikov v občinski ljudski 
odbor oziroma v okrajni ali mestni zbor, ki se postavi 
na zboru volivcev, mora imeti najmanj dvakrat toliko 
kandidatov, kot je treba v volilni enoti izvoliti od- 
bornikov. 

31   člen 

Zbor volivcev skliče predsednik občinskega oziro- 
ma mestnega ljudskega odbora. 

Sklicanje zbora volivcev se razglasi obenem s 
predlogom dnevnega reda po 34. členu tri dni pred 
zborom. 

Cas in kraj zbora volivcev je treba določiti tako, 
da je mogoča kar največja udeležba. 

32. člen 
Zbor volivcev je sklepčen, če je navzoča desetina 

vseh volivcev v volilni enoti ali 50 volivcev, če gre 
za predlaganje kandidatov za odbornike občinskega 
ljudskega odbora, oziroma 100 volivcev, če gre za 
predlaganje kandidatov za odbornike okrajnega ali 
mestnega zbora. 

Na zboru volivcev ima pravico sodclqvati in glaso- 
vati vsak volivec, kr^ je vpisan v volilni imenik na 
območju volilne enote, za katero je sklican zbor. 

33. člen 

Predsednik občinskega oziroma «mestnega ljud- 
skega odbora začne zbor volivcev in ga vodi do iz- 
volitve predsedstva. Za to lahko določi tudi drugega 
odbornika. Predsednik določi zapisnikarja. 

Zbor volivcev izvoli izmed sebe najprej dva overi- 
telja zapisnika, nato pa predsedstvo zbora. 

Predsedstvo zbora volivcev je sestavljeno pravi- 
loma iz predsedujočega in dveh članov predsedstva. 

34. člen 

Po izvolitvi predsedstva pojasni predsedujoči na- 
men tega zbora volivcev in način njegovega dela; pri 
*em obrazloži določbe 29. do 41., 44. in 45. člena tega 
zakona. 

Nato določi zbor volivcev na predlog predsedujo- 
čega dnevni red; dnevni red mora obsegati: 

1. volitev kandidacijske komisije; 
2. predlaganje kandidatov; , 
3. obravnavanje predloga kandidatne liste in gla- 

sovanje o njem. 
35. člen 

Za sestavo kandidatne liste izvoli 'zbor volivcev 
'zmed sebe kandidacijsko komisijo 7 do 21 članov in 
' do 10 namestnikov. 

Pravico predlagati kandidacijsko komisijo ima 
Najmanj 10 volivcev. , 

O predlogih za .sestavo kandidacijske komisije se 
glasuje z dviganjem rok ali ua drug primeren uačin, 
s Katerim se da zanesljivo dognati, za katero kandi- 
dacijsko komisijo se je odločila večina volivcev. 

Ce je predlaganih več kandidacijskih komisij, se 
glasuje o vseh obenem. 

Izvoljena je tista komisija, ki je dobila večino 
glasov. 

Kandidacijska komisija izvoli izmed sebe pred- 
sednika. 

36. člen ' 

Kandidate za odbornike ima pravico predlagati 
vsak volivec, in sicer jih lahko predlaga toliko, koli- 
kor je treba izvoliti v volilni enoti odbornikov. Pred- 
logi se dajejo ustno. 

Ko je predlaganje kandidatov končano, preneha 
zbor volivcev z delom za toliko časa, da kandidacij- 
ska komisija medtem pripravi predlog za kandidatno 
listo. 

57. člen 

Kandidacijska komisija pretrese nato kandidate, 
ki so jih predlagali volivci. Kandidacijska komisija 
ima pravico, da sprejme na kandidatno listo tudi 
druge kandidate. Ce je predlagan za kandidata kakšen 
član kandidacijske komisije, mora zapustiti sejo za 
(oliko časa, dokler se obravnava o njem. Cç je pred- 
laganih za kandidate nad polovico članov kandidacij- 
ske komisije,  pridejo  na  njihovo  mesto  namestniki. 

Cc sprejme kandidacijska komisija na kandidatno 
listo za kandidate več članov komisije kakor pa je 
izvoljenih namestnikov, sporoči to zboru volivcev, da 
izvoli novo kandidacijsko komisijo. V novo komisijo 
ne smejo bili izvoljene osebe, ki jih je prva komisija 
sprejela na kandidatno listo. 

Predlog kandidacijske komisije mora obsegati 
najmanj dvakrat toliko kandidatov, kot je treba iz- 
voliti v volilni enoti odbornikov. 

38. člen 

Nato se zbor volivcev nadaljuje. Predsednik ali 
član komisije prebere volivcem predlog kandidatne 
liste in ga utemelji za vsakega kandidata. 

Zbor volivcev pretrese predlog kandidatne liste. 
Volivci lahko dajo k predlogu kandidacijske komisije 
svoje pripombe in predloge. Nato se kandidacijska 
komisija še enkrat posvetuje o pripombah in predlogih 
zbora volivcev in sestavi svoj končni predlog kandi- 
datne liste. 

Predsednik ali član kandidacijske komisije pre- 
bere nato na zboru volivcev končni predlog kandi- 
datne liste in ga obrazloži. 

Zbor volivcev nato glasuje o končnem predlogu 
kandidatne liste. Glasuje se o predlogu v celoti z dvi- 
ganjem rok. 4 

Predlog kandidatne liste je sprejet, če je zanj 
glasovala večina navzočih volivcev. 

v     39. člen 

, Da bi kandidacijska komisija mogla sestaviti 
predlog za kandidatno listo, lahko zahteva, nàj se 
zbor volivcev prelomi, vendar največ za tri dni.    , 

Ce se zbor volivcev preloži, lahko volivci medtem 
predlagajo Se nove kandidate za odbornike naravnost 
kandidacijski komisiji. Ko sestavlja kandidacijska 
komisija predlog kandidatne liste, pretrese' tudi te 
predloge. 

40. člen 

Ce zbor. volivcev končnega predloga kandidatne 
liste ne sprejme, izvoli takoj novo kandidacijsko ko- 
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misijo in namestnike. Za ves nadaljnji postopek ve- 
ljajo določbe prejšnjih členov; vendar se sme zbor 
volivcev preložiti po 39. členu največ za dva dni. 

Nova kandidacijska komisija mora pretresti tudi 
prej predlagane kandidate. 

41. člen 
N0 delu zbora volivcev se piše zapisnik. Zapisnik 

podpišejo predsedujoči, predsednik kandidacijske ko- 
misije, zapisnikar in oba overitelja.      / 

Zapisnik mora obsegati zlasti: kraj in dan zbora 
volivcev ter uro začetka in konca zbora; volilno enoto, 
za katero je bil sklican; kdo ga je sklical in začel; 
priimek in ime" članov predsedstva, zapisnikarja in 
overiteljev zapisnika; koliko volivcev je vpisanih v 
volilni imenik na območju te volilne enote; koliko 
volivcev je navzočih na zboru; dnevni red; predloge 
za kandidacijsko komisijo; izvoljeno kandidacijsko 
komisijo; predloge za kandidate; kandidatno listo, ki 
jo je predlagala kandidacijska komisija; način in izid 
glasovanja o predlogu kandidatne liste. 

42. člen 

Na zboru volivcev sprejeti predlog kandidatne 
liste mora obsegati: 

1   ime'ljudskega odbora, v katerega se voli; 
2. volilno enoto, za katero se predlaga kandidatna 

lista; 
3. dan zbora volivcev, na katerem je bil predlog 

kandidatne liste sprejet; 
4. dan volitev; ' 
5. priimek in ime, poklic in bivališče kandidatov. 
Predlog   kandidatne   liste   podpišejo   predsednik 

kandidacijske komisije in dva člana, ki ju določi 
kandidacijska komisija. Njihovi podpisi morajo biti 
overjeni od pristojnega organa za overitve ali od ljud- 
skega odbora občine ali mesta, na katerega območju 
je volilna enota, za katero se - predlaga kandidatna 
lista. 

43. člen 

Kandidate lahko predlaga tudi ' določeno število 
državljanov tako, da vložijo pismen predlog za kan- 
didaturo. 

Kandidate za volitve odbornikov lahko predlaga 
najmanj desetina vseh vpisanih volivcev tiste volilne 
enote, V kateri se voli, vendar za volitve odbornikov 
v občinski ljudski odbor ne sme biti manj kot 30 pred- 
lagateljev, ni pa treba, da bi jih bilo več kot 100. 
Če gre za volitve odbornikov v okrajni ali mestni 
zbor, pa ne sme biti manj kot 100 predlagateljev, hi 
pa treba, da bi jih bilo več kot 200. 

Pravico predlagati kandidate za volitve odborni- 
kov imajo samo. osebe, ki imajo pravico voliti v volil- 
ni enoti, za katero se predlaga kandidatna lista. 

Predlog kandidatne liste, ki ga je predložilo do- 
ločeno število državljanov, mora obsegati najmanj 
toliko kandidatov, kot je treba izvoliti odbornikov v 
volilni enoti. 

Predlog .kandidatne liste po4 tem členu mora ob- 
segati vse podatke iz L, 2.', 4. in 5. točke prvega od- 
stavka 42. člena. Predlog podpišejo vsi predlagatelji. 
Njihovi podpisi morajo biti overjeni od pristojnega 
organa za overitve ali od ljudskega odbora občine ali 
mesta, na katerega območju je volilna enota, za katero 
se predlaga kandidatna lieta. , .      - 

44. člen 
Predlog kandidatne liste po 42. oziroma 43. členu 

se predloži v dveh izvodih pristojni volilni komisiji 
v potrditev. 

Podpisniki na predlogu kandidatne liste po zad- 
njein odstavku 42. člena oziroma prvi trije podpisniki 
na predlogu kandidatne liste po 43. členu se štejejo 
za vlagatelje liste in polnopravno predstavljajo kan- 
didacijsko komisijo oziroma predlagatelje. 

Predlogu kandidatne liste je treba priložiti: 
i. pismeno privolitev vsakega kandidata v kandi- 

daturo; privolitev mora biti overjena od pristojnega 
organa za overitev; 

2. potrdilo pristojne komisije za volilne imenike, 
da so kandidati vpisani v volilni imenik; ' 

3. potrdilo pristojne komisije za volilne imenike, 
da so podpisniki na predlogu kandidatne liste vpisani 
v volilni imenik na območju ljudskega odbora, v 
katerega se voli, in da prebivajo v volilni enoti, za 
katero se lista vlaga. 

Kot potrdilo po 3. fočki prejšnjega odstavka velja 
tudi potrdilo občinskega ali mestnega ljudskega od- 
bora, da so podpisniki predloga vpisani v volilni ime- 
nik; to potrdilo izda ljudski odbor ob overitvi 
podpisov. 

Predlogu kandidatne liste, sprejete na zboru voliv- 
cev, je treba priložiti tudi prepis zapisnika o delu 
zbora volivcev, overjen od ljudskega odbora, na kate- 
rega območju je bil zbor. 

45. člen 
Isti volivec sme biti predlagatelj samo na enem 

predlogu kandidatne liste. Če podpiše kdo kot pred- 
lagatelj dva ali več predi.>gov. velja njegov podpis 
samo na tistem predlogu, ki je bil najprej predložen 
v potrditev.    ' . ' 

3, Potrjevanje kandidatnih  list 

• 46. člen 
Predlogi kandidatnih list se predlože pristojni 

okrajni volilni komisiji v potrditev najpozneje 20 dni 
pred dnevom  volitev. 

Volilna komisija izda vlagateljem potrdilo o tem, 
kdaj je sprejela predlog kandidatne liste. 

47. člen 
Ko sprejme volilna komisija predlog kandidatne 

liste, preskusi  takoj,  ali je sestavljen  po  določbah 
tega zakona. Ako najde takšne formalne pomanjklji-' 
vosti, ki jih je mogoče odpraviti, pozove takoj vlaga- 
telje, naj jih odpravijo v roku, ki jim ga določi. 

4$. člen 
Če volilna komisija ugotovi, da polovica ali več 

kandidatov na predlagani kandidatni listi nimajo pra- 
vice biti voljeni, zavrne predlog in izda o tem vlaga- 
teljem odločbo najpozneje v 24 urah. Zoper to odločbo 
imajo vlagatelji pravico do pritožbe v 24 urah po 
prejemu odločbe. Sodišče i -a rešiti pritožbo v 24 
urah po prejemu. » 

če komisija ugotovi, da eden ali več kandidatov- 
nimajo pravice biti voljeni, zavrne predlog glede njih 
in izda v 24 urah o,icm vlagateljem odločbo. Vlagatelji 
imajo pravico v 24 urah po prejemu odločbe pred- 
lagati namesto zavrnjenih kandidatov druge ali pa 

se proti odločbi pritožiti. 
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49. člen 

Ce je predlog kandidatne liste v redu ali če vla- 
gatelji grajane pomanjkljivosti v določenem jim roku 
odpravijo, izda volilna komisija vlagateljem v 24 urah 
odločbo, s katero potrdi kandidatno listo. V tej odločbi 
mora biti tudi povedano, kdaj je komisija predlog 
kandidatne liste sprejela in kateri je ta predlog po 
vrstnem redu. 

50. člen 

Predloga kandidatne liste vlagatelji ne morejo 
umakniti po preteku roka, ki je določen za vložitev 
kandidatne liste. 

Ce kakšen kandidat umre, izgubi volilno pravico 
ali duševno zboli, ga črta volilna komisija s kandi- 
datne liste; če je zoper kandidata uveden postopek 
zaradi kaznivega dejanja iz,koristoljubja ali takšnega 
kaznivega dejanja, za katero je zagrožena kazen, za- 
radi katere odborniku preneha mandat, ga črta s kan- 
didatne liste le na predlog vlagateljev liste. V takih 
primerih lahko kandidacijska komisija oziroma vlaga- 
telji kandidatne liste skupine državljanov predlagajo 
namesto črtanega kandidata novega kandidata in sicer 
vsaj tri dni pred dnevom volitev. 

4. Objava kandidatnih list 

51. člen 

Takoj, k<> konča volilna komisija postopek po 46. 
do 49. členu tega zakona, najpozneje pa 15 dni pred 
volitvami, objavi vse potrj    e kandidatne liste. 

Objava kandidatnih list obsega:- 
1. ime ljudskega odbora, v katerega se voli, in 

dan volitev; 
2. za vsako volilno enoto posebej priimek in ime, 

poklic in bivališče vseh kandidatov, in sicer najprej 
za kandidatne liste, ki so bile postavljene na zboru 
volivcev, nato pa za druge kandidatne liste v tistem 
vrstnem redu, kakor so bile za posamezno volilno 
enotò potrjene — kandidatov z iste liste pa po vrsti, 
kakor so na predlogu kandidatne liste; 

">. ime volilne komisije, ki je „ »trdila kandidatne 
liste in imena njenih članov. 

Na vrhu kandidatne liste, sprejete na zboru vo- 
livcev, se vpišejo besede »kandidatna lista zbora vo- 
livcev«:, na vrhu kandidatnih list, ki jih predložijo 
skupine državljanov, pa besede »kandidatna lista sku- 
pine državljanov«. Kandidatne liste morajo biti jasno 
ločene druga od druge in morajo imeti vsaka svojo 
zaporedno številko. 

Volilna komisija skrbi, da se objavijo kandidatne 
liste v vseh krajin na območju ljudskega odbora, v 
katerega se voli, in sicer najpozneje 8 dni pred vo- 
litvami. Vsakemu volišču se pošlje najmanj «n'izvod 
za tisto volilno enoto potrjenih kandidatnih list uaj- 

- manj 8 dni pred volitvami. 

5. Volišča in volilni material 

52. Člen 

Odborniki občinskega ljudskega odbora in od- 
borniki okrajnega in mestnega zbora se volijo na 
voliščih; volišča določi volilna komisija po predlogu 
občinskega .ljudskega odbora oziroma mestnega zbora. 

Najmanj pet dni pred volitvami razglasi volilna 
komisija, kje bodo volišča in kateri volivci bodo gla- 
sovali na posameznih voliščih. .-.-<.>. • •  . 

53. čien 

Volišča se določijo tako, da glasuje nà posa- 
meznem volišču približno -300 volivcev. V bolnišnicah, 
sanatorijih, invalidskih domovih in podobnih zavodih, 
v katerih je nad 25 volivcev, so posebna volišča. 

Vsako volišče mora biti urejeno tako, da volivci 
lahko nemoteno ob popolnem varovanju tajnosti gla- 
sovanja izpolnijo glasovnice. 

54. člen 

Vlagatelji vsake potrjene kandidatne liste smejo 
najpozneje tri dni pred dnevom volitev priglasiti vo- 
lilni komisiji po enega zaupnika svoje liste in nje- 
govega namestnika za vsako volišče. 

Volilna komisija izda najpozneje 48 ur po pre- 
jemu priglasitve vsakemu priglašenemu zaupniku 
kandidatne liste in njegovemu namestniku potrdilo, 
da sme biti navzoč pri glasovanju in pri delu volilnega 
odbora na volišču, za katero je priglašen. 

55. člen 

Občinski oziroma mestni ljudski odbor določi 
sporazumno z volilnim odborom v bližini volišča,pri- 
merno mesto, kjer objavi volilni odbor potrjene kan- 
didatne liste za iisto volilno enoto. To mesto je treba 
dati zaupnikom list na razpolago najpozneje 48 ur 
pred volitvami, da lahko razobesijo volilna gesla. 

56. člen 

Volilni material preskrbi okrajni oziroma mestni 
ljudski odbor ob sodelovanju volilne komisije. 

57. člen    ^ 
Glasovnica obsega: 
1. ime ljudskega odbora, v katerega se voli, in 

dan volitev; 
2. število odbornikov, ki jih je treba voliti v vo- 

lilni enoti; 
5. priimek, ime in poklic vseh kandidatov iz vseh 

potrjenih kandidatnih list za volilno enoto. Kandidati 
so v glasovnici našteti v enakem redu, kot v objavi 
potrjenih kandidatnih list. Pred imenom vsakega kan- 
didata se vpiše zaporedna številka. V glasovnici so 
najprej našteti kandidati z liste zbora volivcev, nato 
pa ločeno kandidati z liste skupine državljariov. 

Vsaka glasovnica mora imeti pečat ljudskega od- 
bora, v katerega se voli. 

58. člen _," \<    .     '• 

Na dan pred volitvam-' se zberejo predsednik,in 
člani volilnega odbora v poslopju, kjer se bo glasovalo, 
in; prevzamejo proti potrdilu od občinskega oziroma 
mestnega ljudskega odbora: glasovalno skrinjico, po- 
trebno število glasovnic, overjeu ixpieek i* volilnega 
imenika, v katerega so vpisani volivci z območja tega 
volišča, overjeno objavo o potrditvi kandidatnih list 
in drugo, kar je4 potrebno. .   . • 

^Volilni odbor mora prešteti glasovnice in pre- 
gledati glasovalno skrinjico. Nato postavi skrinjico na 
mesto, kjer se bo drugi dan glasovalo. Pred skrinjico 
pa obesi ua vidno mesto objavo potrjenih kandidat- 
nih list. 

, .59. člen „     • •   . ;   .< 
,   Ko volilni odbor pripravi vse, kar j* poUelroo za 

glasovanje, napravi o iem zapisnik.   , „   ,     • ,, 
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Zapisnik podpišejo člani volilnega odbora in na- 
vzoči zaupniki kandidatnih list. Nato zapre volilni 
odbor okna, zaklene volilni, pro tor in zapečati vrata. 
Ključ vzame predsednik volilnega odbora. Nato po- 
stavi volilni odbor stražo. 

6. Glasovanje 

60. člen       ' 
Na dan volitev ob sedmi »uri se zbere volilni odbor 

pred vrati volilnega prostora, ga odpre, pregleda, ali 
je vse v redu, in napravi zapisnik o tem, v kakšnem 
stanju je našel volilni prostor. Zapisnik podpišejo vsi 
člani volilnega odbora in navzoči zaupniki kandidat- 
nih list. Nato razglasi predsednik volilnega odbora, 
da se prične glasovanje. 

61. člen 
Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani 

volilnega odbora oziroma njihovi namestniki. Če za- 
upnik, kakšne kandidatne liste zapusti volišče, se to 
vpiše v zapisnik, glasovj.nje ' se pa nadaljuje brez 
njega. 

62. Člen 
Volilni odbor skrbi za red in mir na volišču. Ce 

je treba, lahko zahteva predsednik volilnega/odbora 
pomoč ljudske milice; dokler je ljudska milica na 
volišču, je pod njegovim vodstvom. 

Nihče ne sme priti na volišče oborožen ali z ne- 
varnim orodjem, razen ljudske milice, kadar jo po- 
kliče predsednik .volilnega odbora. 

63. člen 
V prostor, v katerem sé glasuje, vstopajo volivci 

po vrsti drug za drugim. V volilnem prostoru ne sme 
biti naenkrat več kot 10 volivcev. 

64. člen 
Volivec glasuje osebno na volišču, na katerega 

območju je vpisan v volilni imenik. Predsednik in 
člani volilnega odbora ter njihovi namestniki in za- 
upniki kandidatnih list smejo glasovati na volišču, kjer 
delajo, četudi niso vpisani v izpisku iz volilnega ime- 
nika za to volišče, če predložijo potrdilo, da so vpisani 
v volilni imenik na območju ljudskega odbora, v ka- 
.terega se voli. 

65. člen 

Vsak volivec mora na predsednikovo vprašanje 
glasno povedati svoj priimek in ime, v krajih, kjer je 
več volišč, pa tudi svoje stanovanje. Predsednik po 
potrebi volivca legitimira ali na drug način dožene 
njegovo istovetnost. 

Nato predsednik pogleda v volilni imenik, ali je 
volivec v njem vpisan. Če je vpisan, obkroži pred- 
sednik njegovo zaporedno številko v izpisku iz vo- 
lilnega imenika kot znak, da je glasoval. Tisti, ki vodi 
seznam glasovalcev, vpiše sproti v ta seznam priimek 
in ime vsakega volivca in številko, pod katero je 
vpisan v volilnem imeniku. 

Zatem- pojasni predsednik volivcu, kako se gla- 
suje, in mu izroči glasovnico. 

66. člen 
Člani volilnega odbora morajo volivcu na njegovo 

zahtevo ponovno, pojasniti, kako se glasuje. Posebno 
morajo paziti, da volivca nihče ne ovira, ko izpolnjuje 

glasovnico, in da je tajnost glasovanja popolnoma za- 
gotovljena. 

Na volišču je prepovedana vsakršna agitacija za 
posamezne kandidate. 

67. člen 

Ko dobi volivec glasovnico, gre na mesto, ki je 
določeno za izpolnjevanje glasovnic. 

Glasovnica se izpolni tako, da volivec obkroži 
tekoče številke tistih kandidatov, za knWe želi gla- 
sovati. 

Volivec lahko glasuje največ ^a toliko kandidatov, 
kot je treba v volilni enoti izvoliti odbornikov, in 
sicer le za tiste kandidrte, katerih imena so vpisana 
v glasovnici. Pripisovanje novih kandidatov nima 
veljave. 

Ko volivec izpolni glasovnico,   jo prepogne   na    , 
polovico,  tako da so imena  kandidatov  na  notranji 
strani, in jo odda v glasovalno skrinjico. 

Ko je volivec glasoval, mora oditi z volišča. 
\ 

68. člen 

Nepismeni volivec in volivec, ki zaradi kakšne - 
telesne hibe ne bi mogel glasovati tako, kot je do- 
ločeno v prejšnjem členu, \ima pravico, pripeljati s 
seboj pred volilni odbor osebo, ki naj bi namesto 
njega izpolnila glasovnico ali jo oddala v glasovalno 
skrinjico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v 
zapisnik. 

69. člen 

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, 
ki je vpisan v izpisku iz volilnega imenika za to 
volišče, in tudi ne osebam iz 64 člena tega zakona. 
Če ima kakšen član volilnega odbora ali zaupnik kan- /- 
didatne liste glede posameznih volivcev kakšne pri- 
pombe, se to vpiše v zapisnik. Če hoče glasovati kak- 
šen volivec, na čigar ime je že kdo glasoval, se njegov 
priimek in ime, poklic in bivališče vpišejo v zapisnik, 
glasovati mu pa volilni odbor ne dbvoli. 

70. čl en 

Glasovanje traja nepretrgano do 19. ure. Samo v 
primeru nereda se sme s privolitvijo večine volilnega 
odbora glasovanje odložiti, dokler se ne vzpostavi red. 
Zakaj je bilo glasovanje odloženo in za koliko časa, 
se vpiše v zapisnik. Ob 19. uri se volišče ali poslopje, 
v katerem se glasuje, zapre; po tem času se ne sme 
nihče več pustiti na volišče. Volivci, ki so že v poslopju 
oziroma na dvorišču, pa imajo pravico glasovati. Če 
je bilo glasovanje zaradi nereda odloženo za več kot 
eno uro, se za toliko časa podaljša. , 

Iz tehtnih razlogov lahko okrajna volilna komisija 
določi drug dnevni čas volitev, vendar mora trajati 
glasovanje nepretrgoma 12 ur. 

71. člen 

O glasovanju se piše zapisnik; vanj se vpišejo vsi 
pomembni dogodki na volišču. 

Vsak član volilnega odbora in vsak zaupnik kan- 
didatne liste lahko zahteva, da se vpišejo v zapisnik 
njegovo posebno mnenje in njegove, pripombe. Za- 
pisnik morajo podpisati vsi člani volilnega odbora. 
Podpišejo ga tudi navzoči zaupniki kandidatnih list. 
Če zaupniki zapisnika ne podpišejo, velja tudi brez 
njihovih podpisov. 
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7. Ugotavljanje izida glasovanja na volišču in 
postopek volilnega odbora po glasovanju 

72. člen 

Ko se glasovanje konča, prešteje volilni odbor 
neporabljene glasovnice, jih da v poseben omot in 
omot zapečati. / 

Nato ugotovi volilni odbor po izpisku iz volilnega 
imenika in po seznamu glasovalcev skupno število 
volivcev, ki so glasovali. Potem odpre glasovalno skri- 
njico in prešteje glasove na tale način: eden od volil- 
nega odbora jemlje iz glasovalne skrinjice posamič gla- 
sovnice in glasno prebere z vsake imena kandidatov, 
za katere je volivec glasoval; drugi od volilnega od- 
bora piše za vsakega kandidata posebej, koliko glasov 
je dobil; tretji zbira prebrane glasovnice. 

Prečrtane, tako zamazane ali tako izpolnjene gla- 
sovnice, da se iz njih ne da zanesljivo ugotoviti, za 
katere kandidate je volivec glasoval, so neveljavne. 
Prav tako so tudi neveljavne glasovnice, na katerih ni 
obkrožena zaporedna številka sploh nobenega kan- 
didata, jf 

73. člen 

Če je na glasovnici obkroženih več številk pred 
imeni kandidatov, kakor je treba v volilni enoti iz- 
voliti odbornikov, velja, da je volivec glasoval za 
toliko kandidatov, kolikor se voli odbornikov, in sicer 
zaporedoma po vrsti, kakor so ti kandidati vpisani na 
glasovnici. 

Ce je na glasovnici .obkroženih manj številk, ka- 
kor je treba v volilni enoti izvoliti odbornikov, velja, 
da je volivec glasoval samo za tiste kandidate, pri 
katerih je obkrožil števiu:o. 

74 člen 

Ko volilni odbor ugotovi izid glasovanja, sestavi 
o svojem delu zapisnik; vanj vpiše, koliko volilnih- 
upravičencev je po izpisku - iz volilnega imenika na 
območju tega volišča, koliko volivcev je glasovalo in 
koliko glasov je dobil vsak kandidat. Zapisnik pod- 
pišejo vsi člani volilnega odbora in navzoči zaupniki 
kandidatnih list. _ 

Vsak član volilnega odbora in vsak zaupnik kan- 
didatne liste lahko zahteva, da se njegovo posebno 
mnenje in pripombe vpišejo v zapisnik. Zapisnik velja 
tudi, če ga zaupniki ne podpišejo.   • 

75. člen 

Predsednik volilnega odbora razglasi izid glaso- 
vanja pred poslopjem, kjer se je glasovalo. 

76. Člen    • 

Potem ko dožene volilni odbor izid glasovanja na 
volišču, da v omot vse zapisnike, izpisek iz volilnega 
imenika, seznam glasovalcev, uporabljene glasovnice 
«n zapečaten omot z neuporabljenimi glasovnicami. 
Omot zapečati in naslovi na pristojnoivolilno komisijo. 

Predsednik volilnega odbora nato osebno oddâ 
volilne spise volilni komisiji. S predsednikom imajo 
pravico iti tudi zaupniki kandidatnih list ali njihovi 
namestniki. Volilni material se mora vrniti ljudskemu 
odboru, ki vrne potrdilo. 

Ce predsednik volilnega odbora ne more takoj 
oddati volilnih spisov volilni komisiji, ostane omot 
s spisi čez noč v volilnem prostoru. V teni primeru 
zapre predsednik volilnega odbora okna ter zaklene 

in zapečati vrata volilnega prostora in postavi stražo, 
da straži volilni prostor. Ključ shrani predsednik 
volilnega odbora. Straža ne sme pustiti nikogar v 
volilni prostor. 

77. člen 

Ce predsednik volilnega odbora ne odda volilnih 
spisov takoj na dan volitev volilni komisiji (tretji 
odstavek prednjega člena), se zbere volilni odbor drugo 
jutro ob sedmi uri pred volilnim prostorom, odpre 
volilni prostor in pregleda, ali je vse v redu. O tem 
napravi poseben zapisnik. Nato vrne volilni odbor 
volilni material ljudskemu odboru, od katerega ga je 
prejel. Ljudski odbor vrne potrdilo. Nato predsednik 
volilnega odbora osebno odda volilne spise volilni ko- 
misiji. S predsednikom imajo pravico iti tudi zaupniki 
kandidatnih list ali njihovi  namestniki. 

8. Ugotavljanje volilnih izidov pri volilni komisiji in 
dodelitev mandatov 

Izid 

78. Člen 

volitev   v   vse   ljudske  odbore   ugotavljajo 
okrajne oziroma mestne volilne komisije na podlagi 
volilnih spisov. 

79. člen 

Volilna komisija ugotovi volilni izid za vsako 
volilno enoto posebej, in sicer tako, da ugotovi, koliko 
glasov je dobil vsak kandidat skupaj na vseh voliščih 
v volilni enoti. 

Za vsako volilno enoto se dodeli toliko odbor- 
niških mandatov, kolikor je bilo treba v tej volilni 
enoti izvoliti odbornikov. 

v Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili v vsej 
volilni enoti skupaj  največ glasov. 

Ce sta v volilni enoti, v kateri se voli samo en 
odbornik, dobila dva ali .več kandidatov enako število 
glasov, se opravijo ponovne volitve. 

Če sta v volilni enoti, v kateri se volita dva ali 
več odbornikov, dobila dva ali več kandidatov, ki 
prihajajo, v poštev za dodelitev zadnjega odbo.rniškega 
mandata, enako število glasov, je izvoljen tisti od njih, 
ki je po vrstnem redu vpisan na glasovnici kot prvi, 
med njimi. 

80. člen 

Vlagatelji kandidatni^ list lahko priglasijo vo- 
lilni komisiji po enega zaupnika, ki ima pravico biti 
navzoč pri delu volilne komisije, ko ugotavlja volilni 
izid za volilno enoto, za katero so vlagatelji predlagali 
kandidatno listo. 

81. člen 

Volilna komisija napravi o svojem delu zapisnik'. 
Vanj vpiše, koliko odbornikov je bilo treba izvoliti 
v vsaki volilni enoti, koliko kandidatov je bilo v vsaki- 
volilni enoti, priimek, ime, poklic in bivališče vsakega 
kandidata, koliko glasov je-dobil, vsak kandidat in 
katerim kandidatom je dodeljen mandat. 

\ Vsak član volilne komisije in vsak zaupnik kan- 
didatne liste lahko zahteva, da se vpišejo v zapisnik 
njegovo^posebno mnenje in pripombe. 

Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije in 
navzoči zaupniki kandidatnih list. zapisnik velja tudi, 
če ga zaupniki ne podpišejo. 
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82. člen 

Volilna komisija izda izvoljenim odbornikom po- 
trdila o izvolitvi. 

83. člen 
Volilna komisija sporoči ljudskemu odboru, za 

katerega so bile volitve, koliko glasov je dobil vsak 
kandidat in kateri kandidati so izvoljeni, ter mu iz- 
roči vse volilne spise. 

Ljudski odbor razglasi poročilo volilne komisije 
na svoji oglasni deski in na krajevno običajni način. 

Volilne spise, ki se tičejo volitev občinskega ljud- 
skega odbora, odda občinski ljudski odbor v hrambo 
okrajnemu ali mestnemu ljudskemu odboru. 

84 člen 

Vsak državljan ima pravico, naznaniti nepravil- 
nosti pri volitvah ljudskemu odboru, za katerega so 
bile volitve. 

9. Ponovne volitve 

. ' 85. člen 

Ponovne volitve se opravijo: 
1. če se volitve razveljavijo zaradi nepravilnosti 

pri volitvah; 
2. če sta v volilni enoti, v kateri se voli samo en 

odbornik, dobila dva ali več kandidatov enako število 
glasov; 

5i če se pri verifikaciji mandatov razveljavi izvo- 
litev kakšnega kandidata. 

86. člen 

Ponovne volitve So praviloma prvo prihodnjo 
nedeljo. Ponovne volitve po 1. točki, prejšnjega člena 
se opravijo samo na voliščih, kjer so bile ugotovljene 
uepravilnosti pri volitvah, ponovn. volitve po 2. in 3. 
točki pa na vseh voliščih volilne enote. 

Pri ponovnih volitvah se glasuje po že potrjenih 
kandidatnih listah.    > , 

Pri ponovnih volitvah po 2. točki 85. člena tega 
zakona se glasuje samo za tiste kandidate, ki so dobili 
enako število glasov (četrti odstavek 79. člena). Ge sta 
dva ali več kandidatov tudi pri ponovnih volitvah 
dobila enako število glasovi odloči žreb. 

87. člen 
Ponovne volitve razpiše volilna komisija, če se 

razveljavijo volitve po 3. točki 85 člena, pa ljudski 
odbor, ki je izvolitev razveljavil. 

10. Nadomestne volitve 

88. člen .  , 

. .Nadomestne volitve razpiše ljudski odbor, čigar 
odbornik se odpokliče,, umre ali če drugače preneha 
njegov mandat.     ^ 

Nadomestne volitve se opravijo v tisti volilni 
enoti, v kateri je bil izvoljen odbornik, ki mu je pre- 
nehal mandat. 

Odpoklicani odbornik ne more kandidirati pri 
nadomestnih volitvah. ; 

89. člen 

Predpisi tretjega in četrtega poglavja se primerno 
^uporabljajo tudi za nadomestne volitve. ' 

Peto  poglavje 

VOLITVE ODBORNIKOV V ZBOR 
PROIZVAJALCEV 

1. Splošne določbe 

90. člen 

V zbore proizvajalcev okrajnih in mestnih ljud- 
skih odborov volijo odbornike po določbah tega za- 
kona po svojih volilnih telesih tisti delovni ljudje, ki 
delajo v proizvodnji, prevozništvu in trgovini na ob- 
močju okraja ali mesta, in sicer: delavci in uslužbenci 
gospodarskih podjetij, kmetje, ki so člani kmetijskih 
zadrug, obrtni mojstri, pomočniki in taki delavci, ki 
delajo v obrtnih obratih in delavnicah oziroma ki' > 
člani obrtniških zadrug. 

V zbore proizvajalcev volijo odbornike tudi de- 
lavci in uslužbenci tistih gospodarskih zavodov, ki jih 
določi po navodilih Prezidija Ljudske skupščine LRS 
pristojni okrajni oziroma mestni ljudski odbor. 

2. Določitev števila odborniških mest po volilnih 
skupinah oziroma podskupinah 

91. člen 
Volitve v zbor proizvajalcev se opravljajo v go- 

spodarskih organizacijah. 
Število odbornikov, ki. jih volijo posamezne go- 

spodarske organizacijo, se določi tako, da se sktippo 
število odbornikov, ki jih je treba izvoliti v zbor 
proizvajalcev, "razdeli na posamezna gospodarska pod- 
ročja, in sicer v razmerju z odstotkom, s katerim so 
ta področja udeležena pri skupnem družbenem pro- 
duktu okraja ali mesta. 

Odstotek udeležbe pri doseženem skupnem druž- 
benem produktu se določi na podlagi družbenega 
plana okraja oziroma mesta za tekoče plansko leto. 

92. člen 

Skupno število odbornikov, ki jih je treba izvoliti 
v zbor proizvajalcev, se razdeli med tele volilne sku- 
pine, ki jih sestavljajo posamezna gospodarska pod- 
ročja oziroma gospodarske panoge: 

1. industrija, rudarstvo, gozdarstvo, stavbeništvo, 
komunalna dela in promet;. 

2. kmetijstvo; 
3. trgovina in gostinstvo; 
4. obrt. 

93. člen 

, Volilna skupina kmetijstva se  deli  na  tri  pod- 
skupine: 

i. državna kmetijstva posestva; 
2. kmečke delovne zadruge; 
3. splošne kmetijske zadruge. 
Skupno število odbornikov, ki odpade na kme-*. 

lijstvo, se razdeli med državna kmetij'ska posestva, 
kmečke delovne zadruge in individualne kmete so- 
razmerno z odstotkom, s katerim so udeleženi pri' 
skupni kmetijski družbeni proizvodnji okraja oziroma 
mesta. / 

94. člen 

Ako se na način, določen v prejšnjih členih, ce- 
lotno število mandatov ne razdeli, se preostalo število 
mandatov razdeli  tako, da se po en mandat dodeli ' 
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OPOZARJAMO 
Vas na knjige, ki jih ima založba »Uradni list LRS« n a z a 1 o g i i n k i j i h p ri p r a v 1 j a: • 

1. Politična ekonomija. Cena 50 din. ' 
Knjiga, ki jo je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo vsebuje poglavja o predmetu in metodi 
politične ekonomije, o predkapitalističnih družbenih formacijah, o nastanku kapitalističnega načina proiz- 
vodnje, o blagu — denarju, o kapitalu, presežni vrednosti in profitu, o akumulaciji, zemljiški renti in o kri- 
zah. Je pomemben pripomoček za učenje osnovnih pojmov iz politične ekonomije ter koristno izpopolnjuje 

, vrzeli v gradivu za strokovne izpite, hkrati pa doberpripomoček predavateljem in posameznikom. 

2. Gospodarsko računstvo. Cena 160 din. 
Priročnik za strokovne izpite vsebuje glavne pojme o Številih, o valutah, merah in uteži, dalje osnovne ra- 
čunske operacije, pojme o ulomkih in računanju z njimi, računanje z mnogoimenskimi števili, sklepne,, ve- 
rižne račune, razdelilne in zmcsne račune, procente inpromilne ter obrestne račune. Z nazornimi primeri za 
vsakdanjo prakso so opremljena poglavja o diskontu menic in deviz, o efektih, tekočih računih (kontoko- 
rentih) in o lesnih računih. Na kraju so dodani rezultati za postavljene naloge. Gradivo bo posebno koristno 
vsem poslovnim ljudem, ki delajo v računovodstvih in gospodarskih oddelkih. 

3. Zakon 6 izvršitvi kazni (s spremembami). Cena 65 din. 
4. Tarifa za nagrade odvetnikov s pravilnikom. Cena 35 din. 

5. Zakon o zakonski zvezi. Cena 12 din. 
6. Zbirka zdravstvenih predpisov. Cena 65 din. 

Od izdaj Društva pravnikov LRS : 

7. Dokumenti o razvoju ljudske oblasti (univ. prof. dr. Maks Šnuderl). Broširano 66 din, 
v polplatno vezano 78 din. 

Knjiga obsega 162 dokumentov, od razglasa CK KPS na slovensko ljudstvo konec aprila 1941 do ukaza o 
imenovanju Narodne vlade Slovenije dne 5. maja 1945, in sicer pravne, dokumente iz .narodnoosvobodilnega 
boja Slovenije z značajem ali pomenom zakona ali najvišje norme, izdane od vrhovnih organov. Posamez- 
nim razdobjem je postavljen na čelo splošen pregled razvoja v Jugoslaviji, nato j>a oris razvoja narodnega 
osvobodilnega boja v Sloveniji. Na kraju je dodan avtorjev komentar,;ki pojasnjuje pomen posameznega 
pravnega akta. Knjiga nudi v celoti pregledno sliko razvoja. ljudske oblasti na slovenskem ozemlju med 
narodnoosvobodilnim bojem. 

8. Gradivo za uporabo zakona o zakonski zvezi (dr. Bogdan Petelin). Cena 10 din. 

9. iznajditeljska delavnost in njena ureditev v naši državi (univ. prof. dr. Stojan .Pretnar). 
Cena 52 din. . 

Uvodnim besedam o tehniki kot družbeno-ekonomskem činitelju slede poglavja o iznajdbah v kapitalizmu 
z zgodovinskimi in statističnimi podatki, o predmetih patentnega varstva in osebah, ki so zavarovane s pa- 
tenti, dalje o prometu z iznajdbami, o prostovoljnih in prisilnih licencah ter pospeševanju iznajdb v bur- 
žoaznih državah. V primeri s tem je posebno poučno naslednje.poglavje o iznajdbah v socializmu, kjer je 
v desetih pododdelkih nanizana snov o vlogi države pri pospeševanju iznajdb, o predmetu, obliki, vsebini 
in trajanju varstva ter zavarovanju oseb, o postopku za pridobitev iznajditeljskega ali racionalizatorskega 
spričevala in patenta itd. V dodatku so uvrščeni vsi zakonski predpisi, ki so v zvezi z naslovno stranjp 
knjige. •      , 

V avgustu izide 

10. Zakon o upravnih sporih in o javnem pravobranilstvu s komentarjem. 
Na to publikacijo še posebej opozarjamo. Komentar sta sestavila sodnika Vrhovnega, sodišča LRS Krajšek 
Anton in. Marc Pavel in se je snov prediskutirala na sekcijah Društva pravnikov LES. ' Vsak člen je ko- 
mentiran in osvetljen s teoretične in praktične plati. Pri ustreznih členih je opisana tudi ureditev v drugih 
državah. Knjiga bo izredne važnosti za študij in potreben  pripomoček za vsakega praktika. 

Vsaka ustanova, vsako podjetje in vsak uslužbenec, ki hoče svoje delo res kvalitetno opravljati, mora imeti 
naše publikacije.'Predvsem so pri vsakdanjem praktičnem izvrševanju poslov in uporabi zakonskih pred- 
pisov nepogrešljive naše periodične zbirke, splošni registri predpisov, ki Vam prihranijo pri iskanju posa- • 
rneznih zakonskih predpisov mnogo časa, in sicer: 

11. Splošni register predpisov za 1. 1945—1947. Cena 60 din. 
12. Splošni register predpisov za leto 1949. Cena 55 din (zbirka za leto 1948 ježe razprodana). 
13. Splošni register predpisov za leto 1950. Cena 120 din; in pravkar izšli 

&i 



- ?/     \]• Splošni register predpisov za leto 1951. Cena 280 din. 
|| Vse te periodične publikacije vsebujejo predpise, ki so bili objavljeni v Uradnem listu DFJ in FLHJ, 
' * v Uradnem listu NVS in SNOS oziroma LRS, v Finančnem zborniku, Vestniku urada za cene oziroma 

Vestniku organov za cene, v Službenih obvestilih zveznega Urada za cene In Vestniku Prezidija Ljudske 
skupščine FLRJ. Snov je urejena po abecednem redu 'in časovnem razdobju, z glavnimi in stranskimi gesli, 
zadnje zbirke pa vsebujejo tudi pomembnejše članke, obvestila, uradne objave in aktualna vprašanja s pod- 
ročja gospodarstva in financ, ki so bila objavljena v Finančnem zborniku. Za vse je ta zbirka zelo 
koristen priročnik, posebno še, ker bodo sledile v bodoče za vsako leto redne publikacije registra zakon- 
skih predpisov. 

[15. Predpisi o nazivih in plačah uslužbencev državnih organov. Cena 245 din. 
Zbirka, ki jo je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo, vsebuje vse predpise, ki so izšli ne- 
davno o nazivih in plačah, prevedbah, napredovanju, stopnji šol in tečajev, ki ustrezajo posamezni izobrazbi 
za uvrstitev v naziv in napredovanje. Iz knjige se lahko poučiš o nazivih, plačah, prevedbi, napredovanju 
itd. v pisarniški r.'.užbi, v službi notranjih zadev, v finančni, statistični, prosvetno-znanstveni in zdrav- 
stveni stroki, pri inšpekciji dela, dalje o plačah sodnikov, arbitrov, javnih tožilcev, umetnikov in železni- 
čarjev, o plačah in napredovanju v poštno-telegrafsko in telefonski službi, v diplomatsko-konzularni in 
veterinarski službi in vrsti drugih služb z območja državnih organov. Dodani so tudi predpisi o oskrbnini 
tistih, "d niso v delovnem razmerju, o organizaciji službe posredovanja dela, o delovnih knjižicah, o pot- 
nih in selitvenih stroških ter zvišanju dnevnic za službena potovanja državnih uslužbencev. 

V nasi založbi izhajajo tudi publikacije Zavoda za statistiko in evidenco LRS : 

j[il6   Teorija statistike (Marijan Blejec). Cena 350 din. 

;VjJ7. Demografska statistika (dr. Živko Šifrer). Cena 240 din. 
* j| S to knjižico smo dobili Slovenci prvič statistični priročnik,   ki   nas   seznanja z   važno   panogo   znanosti 

s posebnim ozirom na znanstvene izsledke pri nas. Čeprav je knjiga zamišljena kot gradivo za strokovne 
izpite iz statistične stroke, je zbral v njej avtor toliko pomembnih ugotovitev za demografski razvoj 
gibanja prebivalstva v Jugoslaviji in še posebej v Sloveniji v primerjalni analizi z drugimi deželami na 
svetu, da bo koristila vsakomur, ki se bo seznanil z njo. V uvodnem delu je obdelan pomen demografske 
statistike in kratek zgodovinski razvoj, prikazane so statistične enote, biološki, družbeni, gospodarski, kul- 
turni in regionalni znaki, ki usmerjajo študij te znanosti. Za nas je še posebno pomembno poglavje o 
popisih in naravnem gibanju prebivalstva, ki ponazoruje temeljne značilnosti •••!•• z dne 15. marca 1948', 

• o načinu statističnega opazovanja naravnega gibanja prebivalstva, o mehaničnem gibanju prebivalstva in 
' ' zdravstveni statistiki. Delo, ki temelji na izsledkih svetovne  in pa skope domače  literature  v tej   stroki 

zaključuje poglavje o demografskih koeficientih grupiranja, strukture in tablic, prikazujoč vzročne smeri 
naravnega  prirastka prebivalstva s posebnim pogledom na rodnost, umrljivost itd. Med besedilom, ki ob- 

i sega 200 strani je uvrščenih* mnogo preglednih tabel, slik in diagramov. 

/V kratkem bodo izšle knjige: 

jj [18. Krajevni imenik Ljudske republike Slovenije. 
I i     _     Z odlokom z dne 18. aprila 1952 je. bila naša republika razdeljena  na  nove  upravno teritorialne   enote 

in je dobila tisto zunanjo obliko, ki naj  vse naše   oblastne in  druge organe čimbolj  približa  ljudstvu. 
"x Da se bo mogoče vsakemu kar najlažle seznaniti s to novo upravno razdelitvijo, bo izšel v kratkem pri- 

ročnik, ki bo vseboval upravno razdelitev z vsemi popravki, abecedni imenik vseh naselij s pri- 
padajočimi občinami, okraji in poštami za vsako naselje posebej. Na kraju bo 
imeniku priložen zemljevid z mejami občin in okrajev. 

Jeseni brodo v naši založbi izšla tale dela: 

[19. Statistični atlas Ljudske republike Slovenije. 
V njem bo zbranih 40 grafično in kartografsko zelo preglednih zemljevidov o gostotnem in odstotnem raz- 
merju gibanja prebivalstva in raznih panog našega gospodarstva po  posameznih  okrajih  in  na   podlagi 

, ljudskega štetja iz L 1948. 

i 20. Leksikon krajev, naselij in zaselkov Ljudske republike Slovenije/s podatki o štetju 1. 1948. 
| t Pred letom 1918 smo imeli Slovenci le posamezne repertitorije za bivše razkosane pokrajine našega ozem- 
' - lja. (V stari Jugoslaviji je sicer izšel 1. 1939 splošen pregled bivše dravske banovine, ni pa bilo v njem 

velikega dela naše domovine, Slovenskega Primorja. Zato bo ta leksikon tembolj pomemben, ker bo tako 
rekoč po skoraj pol stoletju nudil pregled notranjega življenja prebivalstva na ozemlju Ljudska republike 
Slovenije. Med drugim bodo v leksikonu za vsak kraj, občino oziroma okraj sumarični podatki o povr- 
šini, številu in socialni strukturi prebivalstva, upravi, šolstvu, železniških postajah, nadmorski višini Itd. 

I 

21. TJvod v kmetijstvo (cca 480 strani, nad 200 slik). 
Krog delavcev, ki se zanimajo za kmetijska vprašanja, se je z ustanovitvijo agronomske fakultete v Ljub- 
ljani še povečal. To delo bo omogočilo nekmetijskim strokovnjakom, ki imajo opravka z vprašanji iz kme- 
tijstva, najenostavnejši vpogled v to panogo našega gospodarstva. Pa tudi praktičen gospodar bo našel 
v njem marsikaj, kar bo obogatilo njegove izkušnje. 

• juliju bo izšla v naši založbi kot izdaja Pravne fakultete univerze v Ljubljani 
knjiga: 

22. Civilno pravo, poseben del obveznosti (dr. Jurij Štempihar) III. del, 120 strani. Razen tega 
bo izšlo: 

23. Stvarno pravo (dr. Alojzij Finžgar), cca 150 strani. 

Knjige se naročajo pri »Uradnem listu LRS«, Ljubljana, Kidričeva 5, poštni predal 336, dobijo se pa 
tudi po vseh knjigarnah. Interesenti za knjige, ki so še v tisku, naj pošljejo svoja naročila čimprej, da jih 
bomo lahko upoštevali pri določitvi naklade. ^^. • LRS<< Ljubljaaa> KidrUieva 5, 

postni predal 336 
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Razglasi ministrstev 
Org. št. 43/4-350 In 351 5761 

Prvi oklic 
i 

Sestavljen je osnutek novih zemljiških 
knjig za k. o. Velika brda in k. o. Hru 
ševje v eođnem okraju Postojna -in se 
določi 

15. Julij 1952 
kot dan, od katerega dalje le treba po- 
stopati e tema osnutkoma  kakor z  zem- 
ljiško  knjigo. 

Üd navedenega dne dalje je samo z 
vpisom v novoosnovani zemljiški knjigi 
mogoče doseči učinke zemljiškoknjižnega 
vpisa glede zemljišč, vpisanih v teh zem- 
ljiških knjigah. 

II 
Obenem se z dnem 15. julija 1952 uva- 

ja nostopek za popravljanje navedenih 
novoosnovanih zemljiških knjig. Zato se 
pozivajo, naj priglasijo svoje zahteve naj- 
kasneje 

do vštetega 15. septembra  1952 
a) vsi tisti, ki zahtevajo na podlagi 

pravice, pridobljene pred 15. julijem 1Ô32, 
da bi se spremenili vpisi, ki lih obsegata 
novoosnovani zemljiški knjigi in ki se 
tičejo lastninskih ali poseetnih razmeri), 
Pa najsi se izvede ta sprememba z od- 
pisom, pripisom ali s prenosom ali s po- 
pravo označbe zemljišč ali e sestavo zem- 
ljiškoknjižnih teleâ ali kakorkoli drugače; 

b) vsi tisti, ki éO pridobili še pred 15- 
julijem 1952 na zemljiščih, vpisanih v no- 
voosnovanih zemljiških .njigah ali na nji- 
hovih deiih zastavne, služnostne ali dru. 
ge pravice, prikladne za knjižni vpie, ko- 
likor bi bilo te pravice treba vpisati kot 
etara bremena, pa še niso vpisane tako, 
kakor je treba. 

V priglasitvah pod b) le treba natanč- 
no navesti pravice in vrstni red, ki ee 
zanje zahteva, kakor tudi zemljiškoknjiž- 
ne vložke, v katerih naj se izvrši vpis. 
Navesti je treba tudi, na kaj ee opira 
priglašena pravica in na kaj zahtevani 
vrstni red. 

Priglasitvam pod a) in b) je treba pri. 
ložiti izvirnik in prepis listine, iz katere 
izhaja dotična pravica oziroma dejstvo, in 
sicer v primerih, kjer so pravice ali 
oejstva nastala po 6. IV. 1941, brezpo- 
gojno, v primerih, kjer so nastala pred 
tem dnem, pa kolikor ima tako listino 
e'ranka ali njen zastopnik. 
. Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne 
izpreminja to, da je pravica, ki jo je tre- 
ba priglasiti, morda razvidna iz kakšne 
listine, ki je že pri sodišču, ali iz kakšne- 
Ka sodnega sklapa itd. Pač pa so od 
Priglasilveae dolžnosti izvzete: 

1. pravice m dejstva, za katere so ali 
bodo do vštetega 14. julija 1932 upra- 
vičenci položili liatine zaradi pridobitve 
kvarnih, pravic na nepremičninah, ki ni- 
sû vpisane v zemljiški klnigi; 

'-• pravice, ki se ne oolrajo na pogodbe 
*n. pr. pravice, pridobljene zaradi agrar- 
ne reforme, zaplembe in podobno), ker 
"odo te pravice itak uradoma priglašene. 

Kdor zamudi zgoraj dani rok 15. sep- 
tembra 1952 Izgubi pravice, uveljavljati 
Priglasitvi aavezane   zahtevke  masproti 

Razglasi in objave 
tretjim osebam, ki el pridobijo knjižne 
pravice v dobri veri na podlagi vpisov, 
obstoječih v novoosnovanih zemljiških 
knjigah, kolikor ti vpi6i niso izpodbijani. 

III 

Zoper vpise obremenilnih pravic (za- 
stavne, služnostne itd. pravice), ki bodo 
v novoosnovanih zemljiških knjigah ob- 
stojali na dan lb. Julija.1952, nai vsi tisti, 
ki mislijo, da eo z obstojem kakšnega teh 
vpisov al! z njegovim vrstnim redom oško- 
dovani v svoijh pravicah, 

vložijo ugovore do vštetega 15. septembra 
1952 

ker dobijo sicer ti vpisi učinek zemljiško- 
knjižnih vpisov. 

IV 
Novoosnovani zemljiški knjigi eta vsa- 

komur na vpogled med rednimi uradnimi 
urami pri okratnem sodišču v Postojni. 
Morebitne priglasitve in ugovori pri pri- 
čujočem oklicu se lahko vlagajo pismeno 
ali usfno na zapisnik pri okrajnem sodi- 
šču v Postojni. 

Proti zamudi rokov za priglasitve in 
ugovore nI dopustna postavitev v prejšnji 
stan in se ti roki ne emejo podaljäati za 
posamezne stranke. 

Ministrstvo za pravosodje LRS 
Ljubljai a, dne 18.  junija  1952. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri   vsaki   registraciji   je   sedei  podjetja 
'•znaten v besedilu, dan »pie«, «premem- 

be ali Ubri»e pa v datumu 

Vpisi 
1370. 

Besedilo: Trgovsko podjetje z obutvijo 
in usnjeno galanterijo Triglav — Tržič. 

Poslovni predmet: Trgovina z obutvijo 
in usnjeno galanterijo na debelo in drob- 
no. 

Ustanovite!) podjetja: Vlada LUS, od- 
ločba št. 11—490/1—52 z dne C. VI. 1952. 

Podjetje je pod gospodarsko upravo 
Sveta vlade LRS za blagovni promet. 

Za podjetje podpisujejo: 
Cvetko Andrej, direktor, samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjelja; 
Pire Ivo, komercialni vodja v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu, Kališnik Ja- 
nez, glavni računovodja, sopodplsuje li- 
stine po 47. členu szdgp. 

Ministrstvo z« finance LRS, Ljubljana 
dne ». junija 1952. 

St. 243 2GS-1952 5999 

•¥• 
1371. 

Besedilo:  Tovarna usnja, Ljutomer. 
Poslovni predmet: Izdelovanje usnja za 

golenice na industrijski način. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 

ločba št. H—156/1 z dne 1. III. 1932. 
Podjetje le v gospodarski upravi Sveta 

vlade LRS za industrijo, pod planskim 
vodstvom Glavne direkcije usnjarske in- 
dustrije. 

Za podjetje podpisujeta: 
Avsec Jernei. direktor, eamostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja; 

Roner Milica, računovodja, 6ooodpisufe li- 
stine Po 47. členu ezdgp. 

Ministrstvo za linance LRS. Ljubljana 
dne  13   junija   1932. 
St. 243 244/1-1952 5990 

• 
1372. 

Besedilo: »Opekarna Bobovk« pri Kra- 
nju. 

Poslovni predmet: Izdelovanje opeke na 
industrijski   način. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba Žt. 11—411/1—52 • dne 3. IV. 1932. 

Organ gospodarske uprave; Svet za 
gradbene in komunalne zadeve LRS, pod- 
jetje je v eestavu Glavne direkciie in- 
dustrije gradbenega  materiala LRS. 

Za  podjetje  podpisujeta: 
Cebulj Ivan, direktor, samostojno, v ob- 

segu zak. pooblastil in pravil podjetja; 
Beretovšek Er-ka, glavni računovodja, eo- 
podpisuje  Jisline  po  47.   členu  szdgp. 

Ministrstvo za finance LRS, LJubljana 
dne 17. junija 1952. 

£t. 243 270-1952 5994 

1373. 
Besedilo: Državno kmetijsko posestvo, 

Prebold v Sav. dolini. 
Poslovni predmet: Kmetijska proizvod- 

nja  in prodaja  lastnih proizvodov. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje okoli- 

ca, odločba št. 1350/1852 z dne 28. V. 
1932. 

Operativni upravni voditelj: Go&podar. 
ski svet pri OLO Celje okolica. 

Za podjetje podpisujeta; 
Kovačič Franc, upravnik, samostojno, 

po zakonitih pooblastilih, Breznikar Frana, 
računovodja, v istem obeegu listine po 47. 
členu «zdgp. 

OLO Celje okolica, »ret za gospodarstvo 
dne  10.   junija   1952. 

Si. 373/1-1952 •9 
• 

1374. 
Besedilo: Državno gostinsko podjetje 

>Javornikc (Jesenice). 
Poslovni predmet: Prodaja toplih In 

mrzlih Jedil, alkoholnih in brezalkohol- 
nih pijač ter druge gostinske storitve. 

Ustanovitelj m operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: MLO Jesenice, odločba št. 
143/1-52 z dne 28. IV. 1952. 

Za  podjetje podpisujejo: 
Prislov Jože, upravnik, Gale Mihael, 

namestnik m Cop Karel, knjigovodja, po 
zakonitih pooblastilih. 

MLO Jesenice, »vet it gospodarstva 
dno 10. iuniia 1952. 
Žt. VIII—399/2-52 5848 

• 
1375. , „   .    , 

Besedilo: Mestno krojaštvo >Krojf, Je. 
senke. 

Poslovni premet: Izdelava moških ob- 
lačil in popravila. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: LO mestne občine Jeseni- 
ce, odločba'št. 2-•/52 z dne 31. V. 1932. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ambrož Slavko, upravnik. Uršic Viktor, 

poslovodja, Majer Pavla, knjigovodja, po 
zakonskih'poobltetilih in 47. členu szdgo. 

St. 11 246/3—52 2843 
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Besedilo: Mestno Šiviljsko podjetje 
»Moda«, Jesenice. 

Poslovni predmet: Izdelava ženskih 
oblačil  In   popravila. 

ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: LO mestne občine Jese- 
nice, odločba št. II 247/1—151 z dne 31. 
.V.  1952. 

Za podjetje  podpisujejo: 
Urh Roži, upravnik, Majer Pavla, knji- 

govodja in  Gromerc Marica, poslovodja. 
St. 247/3—52 5842 

MLO   Jesenice,   svet   za   gospodarstvo 
dne 11. januarja 1952 

• 
1376. 

Besedilo: Krajevna mesarija, Moravie. 
Poslovni predmet: Prodaia mesa in 

mesnih Izdelkov. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Moravče, odločba št. 
214/52 z dne 28. III   1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Janežig Peter, upravnik, samostojno; 

spise finančnega in kreditnega pomena pa 
skupaj z njim Lebar Franc, predsednik 
ali Cercr Ivan, tajnik KLO Moravče. 

Št. 902/52 3477 
Besedilo: Krajevna pekarija, Moravče. 
Poslovni - predmet: Peka in prodala 

kruha. 
.Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Moravče, odločba št. 
215/52 z dne 28. III. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Jerman Stanislav, upravnik, samosloi-' 

no, spise finančnega in kreditnega pome- 
na skupaj z njim Lebar Franc, predsed- 
nik ali Cerar Ivan, tajnik KLO Moravče. 

St. 911/52 347G 
ÔLO Kamnik, poverjeništvo za finance 

dne 31. marca 1952. 

1377 
Besedilo: »Ekonomija«, Jezersko (St. 

67) 
Poslovni predmet: Proizvodnja kmetij' 

ekih pridelkov • živinorejskih proizvo- 
dov. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: Občinski LO Jezersko, od 
ločba št. 302 z dne 14. V. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Forščak Lojze, upravnik, in Kirn Vida. 

knjigovodja, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

OLO Kran], svet za gospodarstvo 
dne 3. junija 1952. 

St. II—657/2—52 5753 

137S. 
Besedilo: »Kino Železniki« • Železni- 

kih. 
Poslovni predmet:  Predvajanje filmov. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: Občinski LO Železniki, od 
locba h 758/VIII-52 • dne 20! V. 1952. 

Za  podjetje podpisujejo: 
-Dolenc Blaž, upravnik, skupaj s člani 

upravnega odbora, in Trojar Janez, obč. 
tajnik, v obsegu zakonitih pooblar.til m 
pravil podjetja. 

OLO Kranj, svet za gospodarstvo 
dne 12. junija 1952. 
St. 11-73072—52 795 

1379. 
Besedilo: »Parna žaga«, Cerklje  (Ces- 

njevk pri Cerkljah, obrat Grad). 
Poslovni predmet: Rezanje hlodovine 

na polnojarmenik, v vse vrste oblike. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

'ditelj podjetja: Občinski LO Cerklje, od- 

ločba §t. 598/52 z dne 4. VI. 1952. 
Za podjetje podpisujeta: 
Cerar Srečko, upravnik, in Camernik 

Slavka, računovodja,  po- zakonitih poob- 
lastilih in pravilih podjetja. 

OLO Kranj, svet za gospodarstvo 
dne   17.  junija   1952. 

St. II—776/2—52 5931 
• 

1380. 
Besedilo: Mestni obrtni obrat »SČetkar 

na«   (Maribor,  Pipuševa  12). 
Poslovni predmet: Opravljanje žčetkar- 

ske obrti, izdelovanje metel. 
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 

odločba št. P—5/1—52 z dne 18. I. 1952. 
Operativni upravni voditelj: MLO Ma- 

ribor, direkcija mestnih obrtnih obratov. 
Za   podjetje   podpisujejo: 
Novak Ciril, ravnatelj, samostojno, v 

okviru pooblastil in pravil podjetja; Ha- 
bič Hedvika, računovodja, poleg ravnate- 
lja listine denarnega, materialnega, tbra- 
čunskega in kreditnega pomena. 

MLO Maribor, poverjeništvo za finance 
dne 28. januarja 1952. 

St. Pov 56/31-52 1290 
* 

1381. 
Besedilo: Mestno uslužnostno podjetje 

(»Lepak«) (Maribor, Meljska 3). 
Poslovni predmet: Izvrševanje plaka- 

terskih poslov, čiščenje izložbenih oken, 
čuvanje trgovskih obratov pred vlomi, 
opravljanje del nosačev in postreščkov, 
čiščenje čevljev, posredovanje javne re- 
klame, aranžiranje izložb, kolportaža. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, od- 
ločba St. P—41/1—52 z dne 7. IV. 1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Ma- 
ribor, poverjeništvo za komunalne zadeve 
in gradnje. 

Za podjetje podpisujejo: 
Križanič Štefan, ravnatelj, samostojno, 

v okviru pooblastil in pravil podjetja. 
Bergant Evgen, komercialist, v odsotnosti 
ravnatelja, v istem obsegu; Bombek An 
ton, v. d. računovodje, poleg ravnatelja 
ali njegovega namestnika, listine denar- 
nega, materialnega, obračunskega in kre- 
ditnega poirena. 
MLO  Maribor,  poverjeništvo  za  finance 

dne 10. aprila 1952. 
Št. Pov 56/87-52 4453 

•¥• 
1382. 

Besedilo: Podjetje za generalna In sred. 
nja popravila avtomobilov »Avtoobnova« 
(Maribor, Mlinska 13). 

Poslovni predmet: Generalna in osred- 
nja popravila ter rekonstrukcije avtomo- 
bilov, izdelava in popravila svinčenih aku- 
mulatorjev. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odlok 
Stv S—zak 242 z dne 23. VI. 1948. Z 
odlokom vlade LRS at. II—332/1—52 z 
dne 18. III. 1952 je bilo podjetje prene- 
seno v pristojnost MLO Maribor (odločba 
o ustanovitvi MLO Maribor z dne 25. IV. 
1952, st. P 47/1-52). 

Državni gospodarski organ je: Svet za 
gospodarstvo MLO Maribor. 

Za podjetje podpisujejo: 
Zokalj Franc, direktor, samostojno v 

okviru pooblastil Sveta za gospodarstvo 
in pravil podjetja; Kodrič Lojze, tehnični 
vodja in namestnik direktorja, v istem 
obsegu v odsotnosti direktorja; Benedičič 
Tone, glavni računovodja, poleg direktorja 
ali njegovega namestnika vse listine de- 
narnega, materialnega, obračunskega in 
kreditnega pomena; Petra« Alojzija, «na- 

mestnik glavnega računovodje, ki eopod- 
pisuje v odsotnosti glavnega računovodje. 

MLO Maribor,  svet za gospodarstvo 
dne 30. maja 1952. 
Št. Pov 50/120—52 5375 

* 
1383. 

Besedilo: Združenje gostinskih podjetij 
sa okraj Postojna. 

Poslovni predmet: Preskrba gostinskih 
podjetij članov združenja s prehranbeni- 
mi artikli, alkoholnimi in brezalkoholnimi 
pijačami in dr iz centralnih virov ali pro- 
stega trga. 

Ustanovitelj  Podjetij:  OLO  Postojna. 
Operativni  upravni  voditelj:  OLO Po- 

stojna, poverjeništvo za trgovino in turi- 
zem. 

Za podjetja podpisujejo: 
Sever Janko,  direktor, s pooblastili v 

mejah pravil in zakonskih predpisov; Ki- 
Jer   Magda,   računovodja,   po   47.   Členu 
szdgp. 

0L0 Postojna, poverjeništvo za finance 
dne 16. maja 1951. 

St.  653/1 4936 
• 

1384. 
Besedilo: Državno obrtno podjetje »Za- 

ga Dvor«. 
Poslovni  predmet:  Žaganje lesa. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo' 

ditelj podjetja: OLO Novo mesto. 
Za podjetje podpisuje: 
Peèayer  Franc,   upravnik,  po  pravilih 

podjetja. : 

OLO Novo mesto, poverjeništvo za finance 
dne G. marca  1952. 

št. 8S3/1 2435 
-¥• 

1385. 
Besedilo: »Trgovsko podjetje MLO« No* 

vo  mesto. 
Poslovni predmet: Trgovina z mešanim, 

blagom Vključno tobačni izdelki, vžigalice 
in cigaretni papir, trgovina s sadjem in. 
zelenjavo, mlečnimi izdelki, prodaja kruha 
in peciva na drobno. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo* 
ditelj podjetja; MLO Novo mesto. 

Za   podietie  podpisuje: 
Mihelčič Anton, direktor v vseh zadevah. 

samo3tojuo, v zadevah po 47. «lenu. 
szdgp pa sopodpisuje Lenard Pepca, glav- 
ni  knjigovodja. 

OLO Novo mesto, poverj. za financ«   , 
dne 16   aprila 1952, 

Šl. 1488/1 4224 
* 

1386. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Železni* 

na« na debelo in drobno, Ptuj. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

železnih in kovinskih izdelkov, sanitarni, 
in inštalacijski materai, usnje in usnjene 
potrebščine in pirotehnični material, ku- 
rivo, nekovinski gradbeni material. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ptuj, it. 
5/1—52 z dne 9. IV. 1952. 

Operativni upravni voditelj: OLO Ptuj, 
poverjeništvo za trgovino in preskrbo.   . 

Za podjetje podpisujejo: 
Lugaric Ferdo, direktor, samostojno, v 

vseh upravnih zadevah; v finančnih za*' 
devah Kranjc Rudi, glavni računovodja, 
v njegovi odsotnosti njegov namestnik 
skupaj z direktorjem. V komercialnih 
zadevah podpisuje skupaj z direktorjem 
Brančič Anton, komercialni direktor, v 
njegovi odsotnosti pa namestnik. 

OLO  Ptuj,  poverjeništvo   za finance 
dne 11. aprila 1932. 

St. 595/7—52 3720 
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1387. 
Besedilo: Žaga, Središče ob Dravi. 
Poslovni predmet: 2aganje lesa. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja; Obč. LO Središče, odločba 
št. 222/52 z dne 28. V. 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Polanec Ivan, upravnik. Masten Zdrav 

ka, knjigovodja, po posebnem pooblastilu. 
OLO Ptuj, svet za gospodarstvo 

dne 18  juniia 1952. 
et.. 1•6-53/3-52 5912 

• 
13S8. 

Besedilo: Mizarska delavnica. Središte 
(ob Dravi). 

Poslovni predmet:  Vsa dela te stroke. 
Ustanovitel) in operativno upravni vo- 

ditelj oodjetja: OLO Središče, odločba št. 
227/52 z dne 28. V. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Filipič Matija, poslovodja, v obsegu za- 

konitih pooblastil in Masten Zdravka, 
knjigovodja, ki sopodpisuje v vseh fi- 
nančnih zadevah. 

OLO Ptuj,, gvet za gospodarstvo 
dne 19. junija 1952. 

Št. II—53/2—52 5887 

1389. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Koloniale« 

na Bledu. 
Poslovni predmet: Opravljanje trgovine 

s tekstilnim blagom, tekstilno galanterijo 
z živili in gospodarskimi potrebščinami, 
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača- 
mi, z mesom in mesnimi izdelki, parfu- 
merijo in kozmetičnim blagom na drobno. 

' Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: LO mestne občine Bled. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ženiva Jože, upravnik, samostojno, po 

zakonitih pravilih in pooblastilih podjetja, 
in Jakopič linea, računovodja, po 47. 
členu szdgp. 

OLO  Radovljica, svet  za gospodarstvo 
dne 9. junija 1952. 

Št. XI-753/1-52 5631 

1390. 
Besedilo: Mehanična delavnea, Radov- 

ljica. 
Poslovni predmet: Izvrševanje avtome- 

haničnih, ključavničarskih in fiuomehanič- 
nih del. 

Ustanovitelj in operativni upravni  vo- 
ditelj podjetja: OLO Radovljica. 

Za ipodjetje podpisujejo; 
2agur  Slane,  upravnik,   ki   podpisuje 

za vse upravne zadeve, Janša Francka, ra- 
čunovodja, ki podpisuje listine denarnega 
in kreditnega pomena. 

OLO  Radovljica, svet  za gospodarstvo 
dne 10. junija 1952, 

Št. X1-11G3/1 5635 

1391.. * 
Besedilo: Krajevno krojaško podjetje, 

St. Ruport. 
Poslovni predmet: Izdelava raznovrstne 

°b'eke (kostumi, plašči in moške obleke). 
Ustanovitelj jn  operativni  upravni   vo 

«»eli podjetja: KLO St. Rupert, odločba 
«. 1058/51 z dne 24. XI.  1951. 

Za podjetje  podpisujejo: 
^avrl   Roman,   upravnik,   Aleksander 

"rt» In Butalo Viktor ter Jerovšek Ignac, 
Vfii •• zakonitih pooblastilih. 

OIjO Trebnje, poverjeništvo za Ilnance 
dne 26. februarja 1052. 

Št,   498/1-52 1941 

1392. 
Spremembe 

Besedilo: Mlinsko podjetje, Ajdovščina. 
Izbrišeta se Komparo Alojz in Kompa- 

re Alojzija  ter vpišeta: 
Grmek Janez, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblasti in 
pravil podjetja: ter Grandovcc Franjo, 
računovodja, ki sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp.. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 4. junija 1952. 
St. 243 51/3—1952 5G23 

•¥• 
1393. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Slovenija 
— avto«, Ljubljana. 

Iziiriše se Kavčič Ljudmila in vpišs 
Groboljšek Manjg, ki sopodp.su:e v 

odsotnosti glavnega računovodje, v istem 
obsegu. 

Ministrstvo za finance LRS. Ljulljana 
dne 17. junija 1952. 
6t. 243 253/2-1952 5990 

• 
1394. 

Besedilo: >Mariborske opekarne«. Ko- 
šaki pri Mariboru. 

Izbriše se Ambrož Aloj2, in vpiše 
Dvojmoč Anton, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zale. pooblastil in 
p:avil podjetja- 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne   19.   junija   1952. 
žt. 243 242/2—1952 59S8 

• 
1395. 

Besedilo: »Reklamscrvis«  (Ljubljana). 
Podjetje se je preselilo iz Frančiškan- 

ske ulice 3 v Čopovo ulico 5. 
MLO Ljubljana, evet za gospodarstvo 

dne 6. junija 1952. 
Fin št. 1807—52   ' 5674 

• 
1396. 

Besedilo: »Pletenina«   (Ljubljana). 
Izbriše se Magorš Jana in vpiše 
Lasič Boris,  računovodja.   ' 

MLO   Ljubljana,  svet  za  gospodarstvo 
dne 16. iunija 1952. 

Fin št. 239/52 5817 
• 

1397. 
Besedilo: Mesnica KLO Semič v likvi- 

daciji. 
V likvidacijski komisiji so: Skedelj 

Alojz, oredsednik. Zidar Jože in Cfnfco- 
vič. Jože. člana. 
OLO  Črnomelj, poverjeništvo za finance 

,    dne 12. aprila 1952. 
Št.  244/1-52 -3S00 

* 
1398. 

Besedilo: Avloobnova Šempeter pri Go- 
rici. 

Izbriše se gl. računovodja Nemec Zdrav, 
kö in vpiše 

.Bednarik Jožko, ki je pooblaščen  so- 
pódpìsovati vse listine po 47. členu szdgp. 

OLO Gorica, svet za gospodarstvo 
dne   14.   junija  1952. 

St.  1000/56-52 5814 

1399. 
Bosedilo: Kapitalna gradnja zadružnega 

sklada, Ivančna gorica. 
&t. 277/1—1952 4155 

Besedilo: Traktorska postaja zadružne- 
ga tklada,   Ivanrna gorica. 

Št. 277/2—1952 4154 

1400. 
Podjetji sta z dnem 9. IV. 1952 prešli v 

likvidacijo. 
Likvidatorji eo: Starin Milan, predsed- 

nik, Praprotnik Ivan in Trpin Rudolf, 
člana. 
OLO Grosuplje, poverjeništvo za finance, 

dne 21. aprila 1952. 
• 

1401. 
Besedilo: KLO podjetje ^Frizerska de- 

lavnica«, Stična. 
Izbrišejo se KavŠek Avgust, Tnpin Ru- 

di in Kavšek Anica ter vpiše: 
Lavrič Anton, tajnik  KLO Stična. 

OLO Grosuplje, poverjeništvo za financ* 
dne 15. maja 1951. 

št, 463-1951 48S3 

1402. 
Besedilo: Mestno mizarsko podjetje, 

Jesenice. 
Besedilo odslej: ilesini obrtni obrat 

»Mizarstvo«, Jesenke — Koroška Bela. 
MOL Jesenice, poverjeništvo za finance 

dne 16. februarja 1952. 
Št. VIII—131—52 1593 

1403. 
Besedilo: Mestno podjetje »Avtopre- 

vozt, Jesenice. 
Besedilo odslej: Državno o"brtno pod- 

jetje   »Avtosenis«,   Jesenice. 
Poslovni predmet odslej: Obrtne sto- 

ritve, popravila motornih vozil, usluge 
s prevozi podjetjem, ki nimajo lastnih 
prevoznih sredstev. 

Izbrišeta ee Ramuš Mirko m Čufer Dra- 
go ter vpišeta 

£kapin Stane, upravnik in'Ropret Alojz, 
namestnik, z istimi pooblastili. 

MLO Jesenice, svet za gospodarstvo 
dne  10.  junija   Î952. 

Št. II—400/2-52 3847' 
* 

1404. 
Besedilo: Mestno kr«ja|ko podjetje, 

Jesenice. 
Podjetje jo z odločbo LO mestne občine 

Jesenice, št. II 245/1—52 z dne "31. •. 
1952 prešlo v likvidacijo. 

Izbrišejo ee Ambrož Slavko, Arh FraDc 
in Glavič Metka  ter  vpišejo 

šanca Vlado, dr. Rosenstein Karel in 
Kavčič Ivan, člani likvidacijske komisije. 

MLO Jesenice, svet za gospodarstvo 
dne 11. Junija 1952. 

Št. II 245/3—1952 5S44 
•¥• 

1405. 
Besedilo: Krajevna gostišča, Kamniška 

Bistrica. 
Izbrišeta se Uršič.Verain Adamič Jo- 

že ter vpišeta: • 
Podobnik .Milan, knjigovodja, ki sopod- 

pisuje spise finančnega in kreditnega po- 
mena skupaj z upravnikom podjetja in 
Adamič Štefka, poslovodja, ki sopodpisuje 
v odsotnosti upravnika ali 'cnj'govödJ9 
spise finančnega in kreditnega pomena. 

OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 
dne 20. februarja 1952. 

St. 366/52 1753 
* 

1406. 
Besedilo: Gospodarska podjetja »Kro. 

jaštvo«, Kočevje. 
Izbrišejo ee Glad Anton, Kozina Leo- 

pold. Balzaloreky Vladimir. Ameršek Jo- 
že in vpišejo: 
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Ivanetič Martin, poslovodja, ki podpi* 
•••• samostojno, po pravilih podjetja, Vi- 
licer Darinka, računovodja, ki sopcdplsuje 
listine po 47. členu szdgp in •••• Sta- 
ne, šef računovodskega centra, bi podpi- 

euje v odsotnosti poslovodje, v istem 
obsegu. 

OLO Kočevje, svet za gospodarstvo 
dne 8.  maja  1052. 

Št. 400 4700 
• 

1407. 
Besedilo: Gostinski obrat KLO Ribnica. 
Izbriše. 6e poslovalnica št.  1, Založna 

klet za alkoho'ine pijače za ribniški sek- 
tor. 

Izbriše 60 Radonič Benedikt in  vpiše 
Frantar Cene, poslovodja, ki podpisuje 

samostojno, v mejah zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja; listine  po  47. členu 
ezdg? sopodpisuje  Arko Janez,  računo- 
vodja. 

OLO  Kočevje, «vet  za  gospodarju u 
dne 13. junija 1952. 

St. 1834/1 5703 
• 

Besedilo:  škrilolom  »Sorica« v Sonci. 
Izbriše ee Grohar Jurij in vpišeta 
Frelib  Anton,  upravnik, ki  podpisuje 

6amostojno, v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja, ter Pintar Alojzij, pred- 
sednik u. o., ki eopodpisuje listine finanč- 
nega pomena po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, svet za gospodarstvo 
dne 4. junija 1852. 

St. H-652/2-52 5535 
• 

1409. 
Besedilo: »Alka«, čevljarsko podjetje, 

Dupljo. 
Operativni upravni voditelj odslej: Ob- 

činski LO Naklo. 
Izbrišeta se: Teran Franc in vpiše: 
Zaje   Ljudmila,  knjigovodja,   z   Istimi 

pooblastili 
Št II—702/2—52 6796 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Dom na 
Jezerskem«, Jezersko, 

Z odločbo vlade LRS št. II 350/1 z dne 
10. IV. 1952 in z odločbo OLO Kranj je 
bilo podjetje preneseno iz republiške pri- 
stojnosti pod upravo občine Jezersko. 

Št. II—679/2—52 5794 
OLO Kranj, svet za gospodarstvo 

dne  12.   junija  1952. 
* 

1410. 
Besedilo: Mestno remontno podjetje, 

Krško. 
Izbriše ee Masnik Valter in vpiše 
Ernest Marjan, z Istimi pooblastili 
OLO Kriko, poverjeništvo »a finance 

dne 10. januarja 1952, 
St.  113/1  . 482 

•¥• 
1411, 

Besedilo: »Kmetijsko gospodarstvo«, 
Kostanjevica. 

Na podlagi odločbe OLO Krško preide 
podjetje iz pristojnosti OLO Krško v pri- 
6toinost MLO Kostanjevica. 

Izbrišeta se Doberšek Tit In Baznik 
Jožica ter vpišeta: 

Pncelj Franc, upravnik in Jelšnik Via' 
stimila, ki podpisujeta z istimi poobla- 
stili. 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
dne 14. februarja 1952. 

Št.  516/1 1496 

1412. 
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica, 

Ljutomer. 
Izbrišeta se Kogler Mirko in Rajter 

Irma ter vpišeta 
Bencek Jože, poslovodja in Osterc Jože, 

knjigovodja. 
OLO Ljutomer, poverjeništvo za finance 

dne 26. marca 1952. 
Št. 396/52 3002 

• 
1413. 

Besedilo: »Ilntcl Jeruzalem«, Ljutomer, 
Glavni trg 15. 

Vpiše se poslovalnica Restavracija 
»Triglav«, Razlagova 13. 
OLO  Ljutomer, poverjeništvo za  finance 

dne 3. aprila 1952. 
Št. 442 3354 

* 
1414. 

Besedilo: Krajevne brivnjco, Križevci. 
Izbrišeta  se Roner  Milica   in  Skuhala 

Frano ter vpišejo: 
Sagaj Franc, Pajnhart Alojz in Osred- 

kar Janez. 
Št. II 31/29-52 5666 

Besedilo: Krajevno sliidcnčarsko pod- 
jetje, Križevci. 

Izbrišeta se Roner Milica in Skuhala 
Franc ter vpišejo: 

Sagaj Franc, Pajnhart Alojz in Osred- 
kar Janez. 

St. II 31/25-52 5662 
Besedilo: Čevljarstvo, Bučcčovci. 
Izbrišeta se Roner Milica in Skuhala 

Franc ter vpišejo: 
Sagaj Franc, Pajnhart Alojz in Osrcd' 

kar Janez, 
št. IV 31/24—52 5631 

OLO Ljutomer, svet za gospodarstvo 
dne 10. juniia 1932, 

• 
1415. 

Besedilo: »Ljuba«, modistinja (Maribor, 
Ulica 10. oktobra št. 4). 

Izbriše se Kristanič Herbert, knjigovod- 
ja in vpiše: 

Senk Ivan, knjigovodja in računovodja, 
ki podpisuje poleg •poslovodje listine de- 
narnega, materialnega, obračunskega in 
kreditnega pomena. 
MLO  Maribor,   poverjeništvo  za   finance 

dne 18. marca 1952. 
Št. Pov 56/64-52 3327 

* 
1416. 

Besedilo: Mestno prevozniško podjetje 
in špedicija »Transport« (Maribor, Melj- 
eka 16). 

Izbriše ee Ballek Ernest ta  vpiše 
Keber Teodor,  ravnatelj, ki  podpisuje 

samostojno, v okviru pooblastil in pravil 
podjetja. 

Št. Pov 56/108-53 5360 
Besedilo: Splošna menza (Maribor, Gre- 

gorčičeva 29). 
Vpiše se: 
Gal Jože, knjigovodja, namestnik glav- 

nega računovodje, ki podpisuje v ietem 
obsegu kot glavni računovodja, v njegovi 
odsotnosti. 

št. Pov 56/107-52 5359 
MLO   Maribor,  poverjeništvo  za  finance 

dne 6. maja 1952. 
•¥• 

1417. 
Besedilo: »Ociban«, otroška konfekcija 

(Maribor. Grajski trg 1). 
Izbriše se Podleenik Hilda in vpile: 
Volmajer Drago, računovodja, ki pod- 

1 plsuje poleg  poslovodje vse listine  de- 

narnega, materialnega, obračunskega in 
kreditnega pomena. 

Sedež odslej: Maribor, Gosposka 16. 
Poslovni predmet odslej: Trgovina s 

tekstilnim blagom In tekstilno galanterijo 
z ožjo specializacijo, trgovina z otroško 
in žensko konfekcijo. 

Vpiše se pomožni obrat; Delavnica, 
Maribor, Gosposka  16. 

MLO   Maribor, svet za gospodarstvo 
dne 22. maja 1952. 
Št. Pov 56/116—52 5368 

* 
1418. 

Besedilo: »Preskrba«, Poljčane. 
Poalovni predmet odslej; Trgovina na 

debelo in na drobno z vsemi poljedelski- 
mi, prehranbenimi in industrijskimi pred- 
meti široke potrošnje. 

Izbriše se  Vižintin Ludvik in vpiše: 
Vrečko  Olga, knjigovodja. 

OLO  Poljčan»,  uoverjeiiiii>o   za  finanre 
dne 12. februaija 1952. 

St. 493/52 1511 ' 

1419. 
Besedilo: Klavnica, KLO Poljčane. 
Izbriše se Tomažic Vida in vpiše: 
Delevič  Tatiana,   knjigovodja. 

OLO   Poljfane,   povcrjonlštvn za   finanre 
dne 2"   marca   1952. 

ž t.   1150/52 SOJ 9 

1120. 
Besedilo: Okrajno splošno trgovsko pud« 

jetje, Postojna. 
Izbrišeta se Sever Janko in ing. PočkaJ 

Rado in vpišejo: 
Zavržnik Rudolf, začasni namestnik di- 

rektorja, Milaveo Albin, komercialist, ki 
podpisujeta e pooblastili v mejah pravil 
in zakonskih predpisov, v odsotnosti di- 
rektorja, Grbec Anica, računovodja, e 
pooblastili po 47. členu szdgp. 
OLO Postojna, poverjeništvo za finance 

dne   23    julija   1951. 
Št.  896/1 1951. 7284 

1421. 
Besedilo: »Mestno gostinstvo«, Postojn*. 
Vpiše  se   poslovalnica   »Kolodvorska 

restavracija, Postojna*. 
OLO Postojna, poverjeništvo za  finance 

' dne 11. decembra 1931. 
Št. 2156/1-51 11841 

1422. 
Besedilo: Mestno podjetje »Kurivo«, 

Postojna. 
Izbrišeta se Jazbec Josip in Kolin Frane- 

ter vpišeta: 
Uhelj Julijan, upravnik, ki podpisuje s 

pooblastili, v mejah pravil in zakonskih 
predpisov, Grubar Malči, knjigovodja, * 
pooblastili po 47. členu ezdgp. 
OLO Postojna, poverjeništvo z» finance 

dne 25. aprila 1952. 
Št. 886/1-52 4255 

• 
1423. 

Besedilo: Stavbeno ključavničarstvo 
Ptuj. Sp. Breg 12. 

Izbriše se Potisk Anica in vpiše 
Zorko Helena, knjigovodja. 

OLO Ptuj, svet za gospodarstvo 
dne 29. maja 1952. ,„, 

&t.  577/1-52 5261 
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1424. '   . 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

»Restavracija Dobrča«, Brezje. 
Izbrišeta se dosedanji operativni uprav* 

ni voditelj OLO Radovljica, poverjeništvo 
za turizem in gostinstvo ter Hmnar Vinko, 
upravnik. 
OLO Radovljica, poverjeništvo za finance 

dne 4. 6eptembra 1951. 
Št. XI-5G6/3-51 8S58 

-f 
14?5. 

Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje 
>Gostilna«, Blejska Dobrava. 

Izbriše ee Gosar Avguština in vpile 
l'or Marija, poslovodja, ki podpisuje po 

pravilih   in  pooblastilih podjetja. 
OLO   Radovljica, svet  za gospodarstvo 

dne   12. maja 1052. 
St. XI—5SS/1-52 505S 

1426. 
Besedilo: Uprava državnih stanovanj- 

skih zgradb, Begunje. , 
Izbrišeta Ee Mohorič Anion in Kovač 

Kristina  ter vpiše 
Legat Jože, poslovodja, ki podpisuje po 

zakonitih pooblastilih in pravilih podjetja. 
OLO  Radovljica, svet z* gospodarstvo 

dne 9. junija 1952. 
Št. XI-G5G/1—52 5634 

• 
1427. 

Besedilo: Obrtna podjetja KLO Maren- 
berg. 

Izbriše se Kovačič Branko in vpišejo: 
Katrašnik Anion, poslovotja, Doberiek 

Slavko, Možkon Kozalija in TovSak Irma, 
materialni računovodja. 
OLO Slovenj Gradec, svet za gospodarstvo 

dno 14. maja 1952. 
St. HI/8-31/100-1952 4952 

142S. 
Besedilo: »Žaga«, KLO Zagorje. 

r    Izbrišejo se Vasiljevič Marija in vpise 
.^Miklavčič Mira, knjigovodja, ki podpisu- 
je v okviru zakonskih pooblastil. 

OLO Trbovlje, povorjeništvo za linance 
dne 10  marca 1952. 

St. 1278/1-1952 3351 
•k 

1429. 
Besedilo: Krajevna mizarska delavnica,, 

Loka pri Zidanem mostu. 
' Podjetje ie e 1. VI. 1932 prelio v li- 

kvidacijo. 
.Izbrišeta ee Krohne Vinko in Jež Ma- 

rija ter vpišejo Člani likvidacijske komi- 
sije Tajhmajster Ivan. tajnik KLO, pred- 
sednik, Dajčman Maksa, knjigovodja KZ 
jn Jež Marija, knjigovođi-) mizarske de- 
lavnice, člana. Prva dva člana podpisujeta 
** podjetje polnomocno. 

OLO Trbovlje, svet ia gospodarstvo 
dne   0.   junija   1952. 

St. 2774/1-1952 5670 

Izbrisi 
1430. 

Besedilo: Podjetje za cestna vzdrževal- 
na dela in produkcijo gramoza, Ograd — 
vel je. 
„Ker jo bilo z odločbo vlado LRS, št. 
»?ak   II-370/1-52   a   dne  27.   II.   1052 
,:i.njenb 
«inistršt vo za  finance LRS, Ljubljana 

dne  17.  junija   1952. 
Št.   243   249/1-1952 5992 

I 1431. 
Besedilo:   Otroška   restavracija   MLO 

Metlika. 
Ker je prenehalo poslovati In ee  je 

združilo e pekarno MLO Metlika. 
OLO   Črnomelj,  svet  za  gospodarstvo 

dne  13.  junija  1952. 
St.  390/15 5751 

• 
1432. 

Besedilo: Čevljarska delavnica KLO Vi- 
niča. 

Ker je prenehala poslovati. 
OLO Črnomelj, svet za gospodarstvo 

dne   16.   juruja   1952. 
St. 302/52 5791 

• 
1433. 

Besedilo »Servis« trgovsko podjetje za 
oskrbovanje obrtništva za okraj Črnomelj. 

Ker ee je spojilo e Splošnim trgovskim 
podjetjem, Črnomelj. 

OLO   Črnomcij,  svet  za   gospodarstvo 
dne   20.   junija  1952. 

Št.   2/2-51 5927 
iv 

1434.    • 
Besedilo: Okrajno apnenico v Črnomlju. 
Ker se je podjetje spojilo z okrajnim 

gradbenim podjetjem v Črnomlju. 
OLO   Črnomelj,  svet   za  gospodarstvo 

dne  20.   junija   1952. 
St. 54/51 5929 

1435; 
Besedilo: Menza iMLO Črnomelj. 
Ker je prenehala poslovati, 

OLO   Črnomelj,   *vct   za   gospodarstvo 
dne   21.   junija   1952 

St. 557/02 .056 
* 

143S. 
Besedilo: »Naša knjiga t, knjigarna Gro- 

suplje. 
Zaradi prenehanja poslovanja, 

OLO Grosuplje, pc crjcaišivo za linance 
dne 20. aprila 1952. 

Št. 312/1-1952 4162 
• 

1437. 
Besedilo:   Mestno   podjetje   >Gramozc, 

Jesenice. 
Zaradi končane likvidacije. 

MLO Jesenice, poverjeništvo za linance 
dne 6   novembra 1951. 

t St. VIII-579/4—51 10771 
' •'       - 

1438. 
Besedilo: »Obrtni servis«, Jesenice. 
Zaradi  končane  likvidacije. 

MLO  Jesenice, .poverjeniltvo  za  linance 
dne 7. marca 1952. 
St. VIII—61/4—52 2443 

• 
1439. 

Besedilo: Trgovsko podjetje KLO Osil- 
niea. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Kočevje, poverjeništvo za finance 

dne 14. novembra 1901. 
et   1180 1742 

• 
1440. 

Besedilo: »Ekonomija«, MLO Kostanje- 
vica. 

Zaradi združitve  s Kmetijskim gospo- 
darstvom, Kostanjevica. 

OLO Krško,   poverjeništvo  za  finance 
dne 14   februarja 1952. 

• - Št. 517/1-52 1497 

1441. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje, 

Mostec (št. 34). 
St.   560/1 1584 

Besedilo: Krajevno gostinske podjetje. 
Scia (St. 94). 

St. 561/1 15S3 
Podjetji fee izbrišeta, ker eta prenehali 

obratovati. 
OLO Krško, poverjeništvo z» financ« 

dne 18. februarja 1952, 

1412.     ' 
Besedilo: Okrajno podjetje »a odkup 

poljskih pridelkov, krme, sadja in wie- 
njave, Krško. 

Zaradi  končane  likvidacije. 
OLO Krško, svet za gospodarstvo 

dne 10. junija 1952. 
St. 603-1863      5625 

1413. 
Besedilo: Krajevna -čevljarska delavni- 

ca, Pišcce. 
Ker je prenehalo obratovati. 

OLO  Krško,   poverjeništvo •  finance 
dne 18. februarja 1952. 

St. 303/1 15S5 
* 

1444. 
Besedilo: »Kolodvorska restavracija« • 

poslovalnico »Kolodvorski bile«. 
Zaradi združitve v novo podjetje. 

et. 441 3355 
Besedilo: Restavracija »Triglav«, Lju- 

tomer, Glavni trg 15. 
Zaradi združitve v novo podjetje. 

St. 410 8357 
OLO  Ljutomer, povcrjentJtvo z« financ« 

dne 3. aprila, 1952. 
*•'     '   ' 

1443. ••     - . 
Besedilo:  Zakupno gostišče »Pri Pri«-. 

ku« — Rajh Stanko (Maribor, Meljeka 9). 
Ker se pogodba" o zakupu goettëèa ne 

obnovi in je zakupno goetišče prenAalo. 
z obratovanjem. ' , 
MLO  Maribor, poverjeništvo  za  financ« 

dne 28. januarja 1952. 
St. Pov 56/30-52 1291 

• 
1446. 

Besedilo: Trgovsko podjetje MLO 5ovo 
mesto. 

Zaradi prehoda v novo ustanovljeno 
podjetje. 
OLO Sovo mesto, poverjeništvo za finance 

dne   16.   aprila  1952. 
St. 1488/1 4224 

1147. 
Besedilo: »Primorje Export« izvozno in 

uvozno podjelje, Nova Gorica. 
Ker je raodjetjo preneseno v prietojnoat 

OLO Kova Gorica. 
OLO. Postojna, poverjeništvo za f inane« 

dne 12. decembra 1951. 
2194/1-51 Ï1840 

*• 
144S. 

Besedilo: Gospodarsko podjetje, KLO 
Sv. Urh. 

Ker je prenehalo poslovati. 
OLO  Trbovlje, poverjeništvo za finance 

dne 28. februarja 1952. 
et. 1222/1—1952 2051 
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1449. 
Besedilo: Krajema oblačilnka, Bevsko. 
Ker (e prešlo v sestav Mestnega pod- 

jetja »Krojaštvo«, Trbovlje. 
OLO  Trbovlje.  povcrjenKtvo za  finance 

dne 28. februarja 1052. 
Št. 1221/1—1952 2040 

• 
1450. 

Besedilo:   Mestno   remontno   podjetje. 
Trbovlje. 

Ker   je  le  formalno   obstojalo  in   se 
njegovo  premoženje prenese na Mestno 
gradbeno podjetje Trbovlje. 
OLO  Trbovlje, poverjeništvo  za  financo 

dne 3. marca 1952. 
Št. 1228/1—1952 2137 

* 
1451. 

Besedilo: Mestna  klavnica, Trbovlje. 
•Zaradi združitve. 

St. 5212/2-1951 2936 
Besedilo: Mestna slaščičarna, Trbovlje. 
Zaradi združitve ' 

Št. 5212/2—1951 2935 
OLO   Trbovlje, poverjenitšvo za  finance 

dne 21. marca   1952. 
• 

1452. 
Besedilo: Mestno gospodarstvo, Trbov- 

lje. 
'Ker je bilò pomotoma registrirano. 

OLO  Trbovlje,  poverjeništvo za  finance 
dne 29. marca 1952. 

Št. 1236/2—1952 3234 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
1453. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »1'uškar- 
na< v Kranju. 

Izbriše ee žkufca Nuša in vpile: 
Čajič Rudolf, računovodja, ki podpisuje 

listine računovodskega pomena. 
Ministrstvo za finance LHS, Ljubljana 

dne 30. aprila 1952. 
Št. 243 212—1952 4648 

•     * 
1454.. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Zvezda«, 
parna barvarna, kemična Čistilnica • tkal- 
nica, Kranj. 

Izbriše se Osman  Franc in vpiše: 
, Polak Rudi, v. d. direktorja, ki podpi- 

suje samostojno, v obeegu pooblastil, do. 
ločenih v pravilih podjetja. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 6. maja 1952. 
Št. 243 222-1952 4949 

• 
1455. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Trgovina 
8  komisijsko prodajo«, Maribor. 

Izbrišeta ee: Krašovec Pavel in Kruš- 
nik Štefica 1er vpišeta: 

Reš Franc, upravnik, ki podpisuje sa- 
mostojno, v obsegu 'pooblastil in pravil 
podjetja: 

.Godec Stefica, knjigovodja, ki sopodpi- 
eujc listine računovodskega pomena. 
Ministrstvo za  finance LRS, Ljubljana 

.     dne 20. junija 1932.    , 
.'•./..       Št. 243 223/1—1952 6000 

Zadružni register 
i'rj   vsaki   registraciji  je  sedež  podjetja 
tznačen v besedilu, dan vpisa, spremembe 

ali izbrisa pa v datumu 

Vpisi 
396. 

Besedilo: Splošna stanovanjska zadruga 
z omejenim jamstvom, Celje. 

Zadruga  deluje po potrjenih  pravilih. 
Zadružni delež znaša 100 din, gradbeni 

delež pa najmanj 5000 din. Deleži in 
pristqpnina so morajo plačati ob vstopu 
v zadrugo. Upravni odbor sme dovoliti 
odplačevanje deležev v mesečnih obrokih. 
Vsak zadružnik jamči z 10 kratnim znes- 
kom vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, 
podpredsednik, tajnik ter 4 do 6 članov. 

Člani upravnega odbora 6o: 
Kronovšek Alojz, nameščenec, Tomši- 

čev trg, predsednik; Fajgelj Rudolf, na- 
meščenec. Partizanska, podpredsednik; 
Vagner Janko, upokojenec, Okopi 13, taj- 
nik; Vcber Anton, upokojenec, Drapšino- 
va 38; Svetličič Leopold, upokojenec, Za- 
vodna 21; Ule Ivanka, nameščenka, Tom- 
šičev trg; Prelovec Slavko, nameščenec, 
Gajeva; Pirher Nežika, nameščenka, Can- 
karjeva in Štroe Franjo, nameščenec, Ti- 
tov trg 5, vsi v Celju, odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za za- 
drugo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih   enega  sme nadomeščati 
pooblaščeni  uslužbenec zadruge. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. juniia 1952. 

Zt 9/52—Zadr VIII 113/1        5638 

Spremembe 
397. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom Sv. Jurij ob Taboru. 

Izbrišejo se Pavline Milko, Laznik Pav- 
li, Drobež Avgust. Kobale Janko, Voš- 
njak Matija, Novak Jožo in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Terglav Ivan, Tabor 23, Kovče Frane, 
Loke 8-1, Stanko Ivan. Loke 13, Drča 
Franc. Kapla 25, Kobale Rozka, Tabor 
8 in Strožič Franc, Črni vrh 16. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 22. maja 1952. 

Zadr VII 32/12 5124 

393. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom  v Bučah. 
Na občnem zboru 18. II. Ì952 se je 

spremenil 32. Člen zadružnih.pravil. 
Delež 69 zviša na 300 din.' 
Izbrišejo se: Belak Vlado, Lojek Jože, 

Tiselj Peter, Gubenšek Anton, Reberšak 
Jožo in Zučko Franc in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Kunst Franc, delavec, Zeča, Novak Vin- 
ko, delavec, Buče, Sinkovič Miloš, kmet, 
Vrenska gorca, Debelak Anton, kmet, Bu- 
če. Strmšek Mihael, kmet, Vrcuska «orca 

Okrožno sodišče v Celju. 
dné 30. maja 1952. 

Zadr VII 81/10 5322 

399. 
Besedilo:  Kmetijska  zadruga  Sv.  Lo- 

vrenc pri Sforali. 
Na občnem zboru Kmetijske zadruge z 

o. j. Sv. Lovrenc dne 13. ••. 1Ö52 se. je 
spremenil   32.   člen, zadružnih   pravil  v 

J tem, da se zviša delež na 1000 din. 

Izbrišejo se Kragelj Stanko, Flis Kari' 
ia Majorana Konrad in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Mravlak Janez, Sv. Janez, Gajšek Jože, 
Store—Opoka, Klepej Franc, Svetina, 
kmetje, Tofant Franc, delavec, Sv. Lovrenc 
in Romih Frane, kmet, Svetina. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4. junija 1952. 

Zadr VII 86/4 •468, 

400. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., Sv. 
Stefan. 

Na občnem zboru 18. V. 1952 6o se 
spremenila zadružna pravila v 32. členu.. 
Delež znaša 1000 din. Delež družinskega 
člana 100 din in ga lahko vplača vsak 
polnoletni član zadruge, katere član je že 
vplačal delež od zemlje. Upravni odbor 
lahko dovoli, da se vpisani delež placa v 
obrokih. 

Izbrišeta se Jošt Rudolf in Tojnko Jurij 
in vpišeta nova člana upravnega odbora: 

Ribič Ivan, upokojenec Grobelce 46, 
Esih Kari, kmet, Lekmarje 6. 

Okrožno sodiščo v Celju 
dne 7. junija 1952 

Zadr VII 150/6 5557 

401. 
Besedilo- Kmetijska zadruga v Križali. 
Na zboru 30. III. 1952 so ee spremenila 

zadružna pravila v 1., 2. in 32. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Križah. 
Delež znaša 1000 din. Člani odgovarjajo 

za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljnega 
oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo se Košir Tomaž, Rozman Mi- 
ha, Perko Franc, Zaplotnik Franc, Mali 
Jakob in vpišejo novj člani upravnega 
odbora: 

Gregore Peter, Senično, Zepič Jože, Ret- 
nje, Tišler Viktor, G zd in Mali Jakob, 
Veterno, kmečki sinovi; Bohinc Valentin, 
kolar, Žiganja vas. 

Zadr VI 145/4 5850 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Krtina. 
Na zboru 16. III. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v 1., 2. in 32. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Krtina. 
Delež znaša 1000 din, delež družinskega 

člana pa 300 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadruge z 

desetkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oz. družinskega deleža. 

Izbriše se član upravnega odbora 
Omahna Anton in vpiše nov član uprav- 
nega odbora: 

Merkužič Gregor, kmet, Krtina 30.      -. 
Zadr VI 191/5 5459 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Znancu. 
Na zboru 24. II. 1052 60 se spremenila 

zadružna pravila v 1.,' 2. in 32. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Zmincu. 
Delež znaša 1000 din. Člani odgovar-. 

jajo za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga  oz   družinskega  deleža. 

Izbriše se Arhar Anton in vpiše nov 
član upravnoga odbora: 

Javoršek Stane, tov. delav,ec, Bodovlj?, 

Zadr VI 120/4 5464 
Okrožno  sodišče v Ljubljani   . 

dne 3. jttuija 1952. 
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402. i 
Besedilo: Potrošniška zadruga t o. j. • 

Ajdovščini. 
Po sklepu izrednega občnega zbora 22. 

IV. 1952 je' zadruga prenehala poslovati 
in prešla v likvidacijo. 

Besedilo odslej; Potrošniška zadruga z 
°- j-    v likvidaciji. 

Likvidatorji: Ukmar Anton, Titov trg 
U. Brajnik Rudolf, Gregorčičeva 39, Bre- 
celj Pavel, Uška pot 5, Stibilj .Anton 
Slomškova 47, ëtucin Rudolf, Gregorčiče- 
va 39, vsi v Ajdovščini. 

Likvidatorji podpisujejo po d?a skupaj. 
Zt 81/48-11 5323 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 
ga »Planinka« na Ponikvah. 

Na .podlagi sklepa skupščine z dne 28 
II. 1932 se izbrišejo Krivec Janez, Hvala 
Jožo in Tratnik' Marija ter vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Bajt Frančiška, Ponikve 51, Tratnik 
Anton, Ponikve CO, Kranjc Jakob, Ponik- 
ve 00. Predsednik zadruge jo Laharnar 
Albina. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 20. maja 1952. 

Zt 65/49—6 5173 

403. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Kobarid. 
Na podlagi sklepa letne skupščine se 

izbrišejo Miklavčič Malis, Sturm Alojz in 
Urbančič Danilo ter vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Gruntar Pavel, kmet, Volaričeva 4, 
Predsednik, Ličen Franc, delavec, Gre- 
gorčičeva 45 in Gratoni Jožef, zadružnik, 
Manfredova 7, vsi v Kobaridu. 

Zt 159/48-17 5327 

Besedilo: Kmetijska zadruga i o. j., 
Ptičje. 

Na podlagi oklepa občnega zbora ee 
izbrišejo Česnik Prane, Cesnik Marija, 
Cesnik Stanko, Rebeo Ana in Ludvik 
Emil, vpišejo pa novi izvoljeni člani 

•upravnega odbora: 
Kovač Pavel, kmet, Palčje 52. predsed- 

• »ik; Rotar Ivana, gostilničarka, Palčje 
3l in Nadoh Jože, kmet, Palčje 35. 

Zt 93/48-25 5325 
\ 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 
Smihelu na Krasu. 

Na .podlagi sklepa občnega zbora z dne 
3. III. 1952 ee izbrišeta Kaluža Alojz to 
Tornine Anton, vpišeta pa nova izvoljena 
člana upravnega odbora: 

Sedmak Matija, delavec, Nadanje selo 
50 in Kaluža Lado, Narin 13. 

Zt 77/48-22 5324 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 30. maja 1952. 

m. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. j., 

«odovic. , / 
Na podlagi eklepâ občnega zbora z dne 

ls- •. 1932 se izbrišeta člana Cuk Pa- 
?ej in Vidmar Franc, vpišeta pa no-a 
izvoljena ciana upravnega odbora: 

Kunc Parol, Godovič 21 in Bar Anton, 
Godovič 13, kmeta. ,    v 

Vpiš0 se obrat: Mizarska delavnica 
K-mehjske zadrugo z o. j.  Godovič. 

Spremenita ee 2. in 32. člen pravil, 
"eiez znaša 300 din, delež družinskega 
V?na  zadružnika pa  125 din. Ciani za- 

u8e odgovarjajo za obveznosti zadruge 

z 10 kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega ozir. družinskega deleža. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dno 2. junija 1952. 

Z t 76/48-38 5539 
• . 

405. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Podbrdo. 
Na podlagi eklepa občnega zbora z dne 

23. III. 1952 60 izbrišejo Bizjak Stanko, 
Torkar Ludvik, Trpin Andrej in Kusterle 
Albin, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Laharnar Ludvik, upravnik, Podbrdo, 
Torkar Nikolaj, kmet, Pača '2, Kikelj 
Franc, cestar, Petrovo brdo 8; Kogoj Leo 
pold, kmet, Trtnik 38. Predsednik zadru- 
ge je Valentinčič Ernest. Delež znaša 
odslej 1000 din. Člani odgovarjajo za 
obveznosti zadruge z desetkratnim znes- 
kom vpisanega del°/a. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 3. junija 1952. 

Zt  55/47—13 5540 
• ' 

406. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Zalem logu. 
""Na zboru 16. III. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v 2. in 32. členu 
Delež znaša do 1000 din. 
Člani odgovarjajo za obveznost, zadruge 

z desetkratnim zneskom vpisanega enkrat 
nega temeljnega oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo ee: Bernard Rafael, Mohorič 
Franc, Cemažar Ciril in vpišejo novi člani 
upravnega odbora, kmetje: 

Cefenn Franc, Davča 58, £turm Janez, 
Potok 1, Mediževco Janez, Zali log 2. 

Okrožno sodišče  v  Ljubljani. 
dne 4. junija 1952. 

Zadr VI  201/8 5400 

407. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Dražgošah. 
Na zboru IG. III. 1952 so so spremenila 

zadružna pravila v 32. in 18. členu. 
Upravni odbor sestavlja 11 članov. Delež 
znaša 500 (lin. 

Vpišeta se člana upravnega odbora: 
Habjan Marija, DraZgoše 58, Kavčič 

Marija. Dražgoše 68, vojni vdovi. 
Zadr VIII 25/4" 5545 

Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Sovodnju. 

Na zboru 10. II. 1952 so se spremenila 
zadružna pravila v 2. in 32. členu. Delež 
znaša 500 din. Člani odgovarjajo za ob- 
veznosti zadruge z dvakratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega oz. dru- 
žinskega   deleža. 

Izbrišejo se Eržen Andrej, Kržišnik 
Ignac, Stremfelj Jože in vpišejo novi člani 
upravnega odbora . 

Bašclj Andrej in Jezeršek Anton, po- 
sestnika, St. Oselica, Bajt Lovro, kmečki 
sin, Lauiše. 

Zadr V 181/5 554G 

Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Velesovem. 

Na zboru 9. III. 1952 eo se spremenila 
zadružna pravila v 32. in 2. členu. 

Delež znaša }000 din. Ciani odgovarjajo 
«i obveznosti zadruge s trikratnim zne- 
skom vpisnega enkratnega temeljnega oz. 
družinskega deleža. 

Zadr VI ,232/5 5544 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Vodi- 
cah. 

Na zbpru 6. IV. 1952 so se spremenila 
zadružna pravila v 1., 2. in 32. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga i 
omejenim jamstvom v  Vodicah. 

Delež znaša do 1000 din, delež družin- 
skega člana zadružnika pa znaša do 250 
din. Člani odgovarjajo za obveznosti za- 
druge z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oz. družinskega 
deleža. 

Izbrišejo se Traven Ivan, Hafner Janez, 
Hočevar Janez, Zvelc Feliks in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Kramar Vlado, knjigovodja, Vodice 123, 
Traven Janez, tesar. Dobruša 19; Preša 
Franc, kmet. Repnje 5; Ciperle Lovro, 
zidar, Vodice 132; Cankar Primož, dela- 
vec, Vodice 56, Črnivec Alojz, delavec, 
Dobruša 18. 

Zadr VI 208/4 5543 
Okrožno sodiščo v Ljubljani 

dne 7. junija  1952., 

* 
• 408. 

Besedilo: Kmetijska zadruga • Domža- 
lah. 

Delež znaša 1000 din, delež družinskega 
člana zadružnika pa 230 din. 

Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 
z desetkratnim zneskom vpisanega enkrpt 
nega temeljnega oz. družiaskvg.i deleža. 

Izbrišejo se: JavorSek Ignac, Sršen fcle- 
fan, Kenda Gvido, Okršlar Vinko, Kvas 
Jakob, Koželj Stane, Conar Ciril in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: ' 

Sribar Janez, Domžale, Ljubljanska c, 
Sršen Matija, Depala vas 9, Pirš Janez, 
Domžale, Industrijska cesta.kmetje, Dime 
Franc mehanik, Domžale, Savska cesta, 
Hribar Ivan, krojač, Ihan-Prelog, Hribar 
Ignac, kmet, Ihan-Prelog, Oberwalder He- 
lena, kmetica, Domžale, Industrijska o, 

Zadr VI 173/5 '     5399 

Besedilo: Kmetijska zadruga, 'Vrhpolj©, 
Na zboru 9. III. 1952 so se spremenila, 

zadružna pravila v 1., 2., 18. in 32. členu. 
Besedilo odslej Kmetijska zadruga • 

omejenim jamstvom, Vrhpolje, 
Delež znaša 1000 din, delež družinskega 

člana zadružnika 250 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enktratnega temelj'- 
nega oz. družinskega deleža. Upravni od- 
bor sestavlja 5 do 7 članov. 

Izbrišejo se Planine Martin, Rožič Jože, 
Rožič Frane in Kovic Antonija^ ter vpišejo 
novi člani upravnega odbora:. 

Urbanija Marija, gospodinja, Zg. Tuštanj 
10, Kaplja Ivan,' delavec, Sp; Tuštanj 7. 

Zadr VI 159/5 5596 
Okrožno sodišče • Ljubljani, 

dne 9. junija 1952. 
• 

409. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • Buko- 

vici. •      '•' 
Na zboru 6. I. 1952 so 6e spremenila  • 

zadružna pravila v 1., 2., 18. in 32. členu. 
Besedilo-odslej: Kmetijska zadruga » 

omejenim Jamstvom • Bukovici. 
. Delež znaša 1000 din, delež družinske- 
ga člana zadružnika 250 din. Člani od- 
govarjajo,za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zmenkom vpisanega enkratnega 
temeljnega oz. družinskega "deleža. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 13 členov, 



Stran 212 URADNI LIST St. 19 — 9. VIL 1952C 

Izbnšejo se člani upravnega odbora 
MuSič Jerm-j, Sršen Janez, Zorman Franc 
in vpiše nov član upravnega odbora: 

Traven Jože, zidar, Utik 37, 
Zadr  VI 183/5 5712 

Besedilo: Kmetijska zadruga na Lazah 
pri Tuhinju. 

Na zboru Ü. III. 1952 so so epremenila 
zadružna pravila v 1., 2. in 32. členu. 

Besedilo odele]: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom na Lazah pri Tuhinju. 

Delež znaša 1000 din, delež družinskega 
člaaa zadružaika 250 din. Člani odgovar- 
jajo' za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te' 
meljnega oz družinskega deleža. 

Izbrišejo se člani Balob Peter, Berlec 
Alojz, Pibernik »Alojz, Zavbi Slavko in 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Baloh Jože, kmet, Zg. Tubini 36, Do- 
liniek Janez, upok. Laze 21, Dacar Aloj- 
zij, Vel Hrib 8, Koncilja Janez, Zg. Tu- 
hinj 13, Leveč Franc, Zg. Tuhinj 27, Pe- 
stotnik Janez, Mali hrib 2.' Podbevšek An- 
ted, Zg. Tuhinj 12, Borštnar Franc, Laze 
14, Slapar Frančiška, Laze 11, kmetje. 

Zadr VI 185/4 5711 

Besedilo: Zadružno podjetje za izvoz 
in uvoz »Kooperativa— Slovenija«, Ljub- 
ljana. 

Izbriše ee računovodja Pak Lojzka in 
tfpiše: 

Gvardjančič Vlado, nameščenec, Ljub- 
ljana. Adamič—Lundrova ulica 3. 

Zadr VIII 66/2 5710 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne   11.  junija   1952. 
+ 

410. 
Besedilo: Kmetijska zadruga % omeje- 

nim jamstvom Cešnjiea pri Železnikih. 
Na zboru 10. II. 1952 so se epremenila 

zadružna pravila v 18.. členu. Upravni 
odbor sestavlja 11 članov. 

Izbrišejo 8e Blaznik Jože, Kemperle 
Stanko, Preve Miha in vpišejo novi člani 
«pravnega odbora: 

Blaznik Jože, Cešnjiea 12, Eržen Luka, 
posestnik, Rudo 2, Tolar Franc, posestnik, 
Prlovč, Sifrer Franc, Žagar, Cešnjiea 26, 
Zupane Anton, posestnik, DražgoŠe 43. 

Zadr VI 45/8 5921 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Dobu., 
Na zboru 2. XII. 1951 so se epremenila 

zadružna pravila • 1.. 2. in 32. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga % 

omejenim jamstvom v Dobn. 
Delež znaša 1000 din. 
Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge 

z desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oz. družinskega de- 
leža.   ' 

Izbrišejo ee Kržan Avgust. Štiltar Jože, 
Pirnat Frane, Sušnik Franc, Grošelj Rok 
in vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Kuhar Janko, kmetski sin, Dob 45; 
Bevo Janko, kmet, Dob 61, Simoni Anton, 
instalater, Dob 61. 

Zadr VI 158/4 5769 
Okrožno sodišč« v Ljubljani 

dne  13- junija  1952. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Srednji 
rasi. • >' 

Na zboru 24. II. 1952 so se epremenila 
zadružna travila Y il 1;, 2. in 32. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga t 
omejenim jamstvom v Srednji vasi. 

Delež znaša 1000 din, delež družinskega 
člana zadružnika 250 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadrugo z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temeljnega 
oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo s© Govec Edvard, žušter 
Franc, Juteršek Slavko, Burja Martin in 
vpišejo nov} člani upravnega odbora: 

Berlec Janez, Loke 18, Mali Ivan, Loke 
1, Poljanšek Jakob, Sovinja peč 4, Hribar 
Pavel, Pirševo 3, kmetje. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 13  junija 1952. 

Zadr VI 195/4 5758 

412. 
Besedilo: »Mali dom« stanovanjska za- 

druga z ornejeniai jamstvom v Ljubljani. 
Izbrišeta se Arhar Marijana in Razbor- 

nik Blaž ter vpišeta nova člana upravnega 
odbora: 

Čebohin Milovan, računovodja, Titova 
87, Stopar Jožefa, gospodinja, Štefanova 
12, oba Ljubljana. 

Okrožno sodišče v Ljubljar' 
dne 2-1. junija 1952. 

Zadr I 104/52 6030 
• 

413. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. Tr- 

nje. 
Izbrišejo ee Kraner Jožef, Hozjan Ivan, 

Tibaut Stefan, Hozjan Ivan jn vpišeta no- 
va izvoljena člana upravnega odbora: 

Vujj Anton in Kozlar Ivan, kmeta v 
Trnju. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. aprila 1953, 

Zadr III 23 4575 

414. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Juršinci. 
Izbrišeta se Ritonja Franc, Bezjak Alojz 

in vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Čuš Franc kmet, Gabernik, Simonie 
Franc, ekonom, Gabernik, Luci Ladislav, 
pek, Juršinci, Herga Franc, kmet. sin, Ga- 
bernik, Zelenko Stanko, kmet, Sakušak, 
šegula Liza, gospodinja, Juršinci in Ci- 
gui a Janko, delavec, Kukava. 

Zadružni delež znaša odslel 500 din. 
Zadr III 28 4277 

Besedilo: Kmetijska zadruga s o. j., 
Veržej. 

Zadruga je prešla na podlagi sklepa 
obč, zbora z dne 24. I. 1952 v likvidacijo. 

Likvidatorji eo: Galunder Franc, Ferene 
Anton, zadružnika / Veržeju, Sonaja Mar- 
tin, upokojenec, Veržej, Slavic Jože, za- 
družnik, Bunčani, Prelog Marija, knjigo- 
vodja KOZ, Veržej, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pr^slavkom >v likvidaciji«. 

Zadr IV 40 4280 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dne 23. aprila 1052. 

415. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga. Hoče. 
Izbrišejo se Čobec Anica, Zavernik Ma- 

rija, Kacijan Rudolf, Vauhnik Jožef, Se- 

minio Pavla, Frangeš Alojz, Horvat Ma- 
rija in vpišejo novi izvoljeni Člani uprav- 
nega odbora, zadružniki: 

Kričej Hinko, Rogoza, Krajne Vili in 
Ilešič Stanko, Bohova, Fon Marija in Lob- 
nik Jurij, Hoče, Sel Jožef, Bahova in Ver- 
nik Mara, Creta. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 25. aprila 1952. 

Zadr V 69 4274 

• 
416. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o, j., 
Plodcršnica. 

Izbrišejo se Kavran Marica, Cehner Jo- 
že, Bračič Jože, Ankovič Jože, Broz Tonč- 
ka, Petek Jože, Kraner Franci in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Sel Dominik, Sp. Vclka, predsednik; 
Lorbor Igrane, Gradišče, kmeta, Lorber 
Anica, gospodinja. Gradišče, Purgaj Franc, 
kmet, Ploderšnica, podpredsednik; 4reg 
Aleksander, kmet, Standoker Marija, go- 
spodinja, Kurnik Marija, gospodinja • 
Sumandl Jože, delavec v Gradišču. 

Vpiše se obrat: Zadružna trgovina z 
meš. blafcom in odkuv kmetijskih pridel- 
kov s sedežem v Gradišču 12. 

Okrožno sodišfo v Mariboru 
dne 28. aprila 1952. 

Zadr III 110 4577 

417. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru- 

ga, Ctročja vas. 
S to zadrugo se je na podlagi sklepov 

zborov prizadetih zadrug spojila Vinograd- 
niška obdelovalna zadruga, Prosika. 

Izbrišejo se Pihlar Avgust, Cvetko Lud- 
vik, Zupane Stefan in vpišejo novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora, zadružniki: 

Lobar Stefan, Pristava, predsednik; No- 
vak Stanko, Nunska Graba, podpredsed- 
nik; Tretenjak Frane, Slamnjak. Jaušo- 
vec Janez, Stročja vas, Znidarič Franc, 
Rinčctova graba, Puklavec Jože, Nunska 
graba, Stampar Janez, Presika, Vozlič 
Kari, Presika, Erjavec Štefan, Podgradje. 
Habjanič Matija, Rinčetova graba, Nedok 
Mihael, Presika, Potočnik Ferdo, Rinče'- 
tova graba. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno 29. aprila 1952. 

Zadr V 58 4579 

418. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j-. S*. 

Florjan v Doliiu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z o. 

J. v Doliču, 
Izbrišejo se Verbofen Jernej, Kave 

Ivan, Lušnie Gabriel; Naveršnik Ivanka. 
Razbornik Ivan, Smonkar Ferdo in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega odbo: 
ra: 

Grusovnik Franc, kmet. sin, Gor. Dolik 
predsednik: Dvorjak Leopold, kmet, Sv. 
Vid, podpredsednik; Podjaveršek Anton.' 
kmet. sin, Kozjak, Navršnik Franc, kinc-t. 
sin, Vajiigrl Stanko, zasebnik, Gor. Dolic. 
Pogladič Milgn, krojač, Sp. Dolič, IrSic 
Alojz, kmet, Jastrebnik Vladimir, mizar, 
Gor. Dolič, Skrlovnik Dudolf, kmet. ein. 
Kozjak, Mitlmuus Franc, šofer, Rcpo'^' 
Vida gospodinja, Gor Dolič, DravčntK 
Berta, gospodinja, Kozjak, Naveršnik Nez* 
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ka, gospodinja, Gor. Doliß. Luširic Stofan 
i« tajnik odbora. 

Zadružni delež unaša odslej 10OO din. 
Zadr IV 05 4578 

Besedilo: Kmetijska zadruga z j. j. 
Zenkovci. 

Izbrišejo «e Sparaš Kari, Dervarič 
Franc, Hodošče-k Franc, ••••• Stefan, Car 
Karl, Šipoš Stefan in vpišelo novi izvo- 
ljeni ciani upravnega odbora: 

Hudožček Rudolf, predsednik; Barba- 
ric Janez, Dervarič Franc, blagajnik; 
kmetje, Zenkovci: Obal Ernest, uslužbe- 
nec, Zenkovci, tajnik; Maček Janez, 8. 
poš Kari, Dervarič Alojz, kmeta, Bez- 
novci. 

Zadružni delež .naša odslej 600 din, 
delež družinskega člana zadružnika pa 
SO din. 

Zadr   III   76 4572 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dno 5   maja  1952. 
Zadr III 76 4572 

410. 
_ Besedilo:   Kmetijska  zadruga   i  n.  j., 

vas — Komšnik. 
tzbiiieta se Hefner Vìntene, Koležmk 

Blaž in vpišeta nova Voljena člana 
upravnega odbora; 

Voh Ivan, delavec, Vas in Tacer Alojz, 
kmet, Remšnik. 

Zadružni delež «naša odslej: za delav- 
ce in uslužbence 650 din, za druge pa 
1500 din 

Zadr III 3 4573 

Besedilo: Kmetijska zadruga i o, j. 
Cirkulane. 

Izbrišejo se Tintane Jakob, Brleli Ivan, 
Gavez Ivan, Gol Anion, Cvetko Jožef, Les- 
iak Ivan in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Majcenovič Ivan, kmet, Dolane pred- 
sednik; Fait Peter, agr interesent, Bre- 
zovce, Vidovič Franc in Kostanjevec 
Franc, kmeta, Gradišče, Kolednik Anton, 
delavec, Pohorjo, Pučko Janez, Cirkulane, 
tajnik; Arbpjte-r Anton, kmet, Cirkulane, 
Kokol Anton, zadružnik, Slatina. Klajde 
riè Jožef  je blagainik. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. maja  19Ö2. 

Zadr   III   1 4748 

420. * 
T Besedilo:   Kmetijska  zadruga  i  o.  j., 
Ivanjkovci. 

Zadruga io prešla na podlagi ••••• 
°bč. zbora z dne 16 • 1052 v likvidacija. 

Likvidatorji so: IUbič Franc, kmet, 
Ivanjkovci, Kranic Stanko, zadružnik, La- 
honci, Pus Herbert, knjigovodja, Ivanj- 
kovci, ki podpisujejo PO dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s pri 
"avkom >v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12.  maja 1952. 

Zadr II 89 4863 

421. * 
Besedilo: Kmetijska zadruga i o. j., 

*>v. Ožbald ob Dravi. 
o to zadrugo se je na podlaci sklepov 

sporov prizadetih zadrug spojila Kmetij- 
6«a zadruga  z o. j..  Kapla 

nesedil i odslej: Kmetijska zadruga z 
°. I-. Ožbald^Kapla.. 

Izbrišejo se Cas Ivan, Rauh Andrej, 
f• Viktor, Jerne Melhior, Pušnik Ivan. 
,n «opodpisovalca   Cepec   Ludvik,  Gregi 

Bernard  In  vpišejo novi izvoljeni  člani 
upravnega odbora: 

Garmut Jožef, Volniajer Maks, tajnik; 
StelcI Alojz, podpredsednik, kmet je, Kapla; 
Tacer Rudolf, kmet, Gradišče, Ofič Feliks, 
delavec, Sp. Kapla, Ozvald Make, kmet, 
Vurmat, Hartman Mirko, delavec, Zg. 
Kapla, Posli Alojz, kmet, Gradišče, Vra- 
ber Rajko, kmet, Ruta, predsednik in 
Kranjo Ivan, kovač, Sp. Kapla. Sopodpi- 
6ovalca sta: Krajne Ivan, poslovodja • 
Vrčka Marija, knjigovodja, Ožbald ob-Dra 
vi. 

Zadružni delež znaša odslej: za kmeto- 
valce 2000 din • 10 kratnim jamstvom, za 
vse druge člane po 1000 din z enkratnim 
jamstvom. 

Vpišejo so zadružni obrati: Trgovina z 
mešanim blagom in odkup kmetijskih pri- 
delkov, Ožbald ob Dravi 3, z dvema po- 
slovalnicama v Zg. Ka'ili 146 in Sp Ilap- 
li 101; Zadružna kovnžka delavnica, Sp. 
Kapla 101 ter Zadružna gostilna s sede- 
žem v Javneku 1 in v Sp. Kapli 94. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. maja 1952, 

Zadr  IV  27 5030 
• 

422. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Lluilmš.  . 
lzbrižejo se Pšunder Franc, Sviligoj 

Franc, Kraojc Jožef, Vrecl Anton, Turn- 
šek Adolf, Vute Toraal, Pliberšek Ivan, 
Pšunder Ivan in vpišejo novi Izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Podgoršek Anton, ekonom, Limbuš, 
predsariuik; Kali« Viktor, strugal, Pekre, 
podpredsednik; P.-.VŠČ Milan, zadružnik, 
tajnik; Öiveo Stanka, sosoodraja, šauper! 
Mirko, delavec BoŠtjančič Leopold, za- 
družnik, Biatiisa Franc, krojač in RoJkor 
Ančka, gospodinja, vsi v Limbušu. 

Zadružni deleč znaša odslej: za kmete 
1000 din, z« delavca m nameščence 500 
din, za žen? članov zadružnikov pa 300 
din. 

Vpiše se zadružni obrat: Trgovina z 
mešanim blagom in odkup kmetijskih 
pridelkov v Limbušu. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. maja 1952, 

Zadr III 59 5029 
• 

423. 
Besedilo: Stanovanjska zadruga delav- 

cev in nameščencev >Mo| donu z o, j.. 
Maribor. 

Izbriše se Križanič Srečko in vpiše 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Plntariò Stanko, zidar, Maribor, Majer- 
jeva ulica. 

Okrožno sodiačp v Maribor« 
dne 21. maja 1952. 

Zadr   VI   44 5145 

424. 
Besedilo: Vinarska tfadruga • o. j., 

Gor.   Radgona. 
Zadruga je prešla na podlagi odločbe 

OLO Gor Radgona z dno 9. IV. 1952, 
št. I 80/30 52 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: 
Novak Slane, trg. pomočnik, Slatina Ra- 

dPtici, Jud Viljem, fin. rovizor in Snadl 
Stsne, predsednik OZKZ, Gor.  Radgona. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s pri- 
stavkom   »v  likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23   maja 1952. 

Zadr  II  54 514S 

425. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t o. j., 

Dravograd. 
S to zadrugo se je spojila Kmetijska 

zadruga z o. j. Čemeče. 
Izbrišejo 6e Grubelnik Lovro, Mori 

Franc, Mori Tit, Jeromel Ludvik, Suler 
Marija in vp-išejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Korbes Matilda, kmet. hči, Velka, Ko- 
ral Muko, kmet. ••, Ojstrica, Preglav 
Ivan, kmet. sin, Sv. Boštjan, Goelenčnik 
Jože, zadružnik, Vič, Paternuš Valentin, 
kmot, Dravograd, Preložnik Franc, želez- 
ničar, Podklanec, Kadiš Ježe. kmet, Do- 
brava, Čevmk Ivan, kmet, Dobrava, Ceh- 
nor Jože, kmet, Čemeče. 

Zadružni delež znaša odslej: za delavce 
in uslužbence ter kmete do 5 ha temlje 
500 din, za kmete od 5 ha do 20 ha zem- 
ljo 750 din, za kmete nad 20 ha 7-mlje 
1000 din. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 28. maja 1952. 

Zadr  V 2 5427 

420. * 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Pacinje. 
Izbrišejo se Martinez Mirko, SlatiJ 

Alojz, èejrula Anton, Ilorga Franc, RepiS 
Janez, Sialic Frano in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Cui Frane, čevlj. pomočnik, Sp. Velo- 
vlak. tajnik; Pibler Janez, Pacinje, bla- 
eajnik; Slatič Arton. Sp. Velovlak, &tebih 
Lovrenc. Lenart Mihael, Pacinje, Bezjak 
Neža, Sri. Velovlak, kmetje. Pintarič Frana 
je  predsednik 

Zadružni delež znaša odslej 1000 din. 
Zadr  IV 43/a 5550 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru' 
ga, Križevci. 

Izbrišeta ee Onišak Ljudmila, Skuhala 
Milil; > in vpišeta nova izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Skuhala Frane jn Petek Alojz, zadruž- 
nika, Križevci. 

Zadr V 55 5426 
Okrožno sodišče r Mariboru 

dne 29. maja 1952. 
Zadr V 55 5429 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Gor. Lendava, 

Izbrišejo se Kopic Rudolf, Kovač Franc, 
Mibalič Jožef, Kočar Alojz, Kiselak Leo- 
pold, Mihalič Frančiška, Sukič Jpžef, Gu- 
milar Franc in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Beloglavec Vilibald, ravnatelj gimnazije, 
Stajer Alojz, kmet, sin, Mezek Vlado, 
upravnik, Graf Franc, kmet, Grah Stefan, 
usnjar, Majal Ferdinand, kmet, vgj v 
Gor, Lendavi. Železen Frane je predsed- 
nik,' Kereo Josip pa tajnik odbora. 

Zadr III 00 5548 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna ladru« 
ga. Mota. 

Izbrišejo se Peterka Jože, Kranjc Janez, 
Krajne Frane, Rus Ana in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Smodiš Alojz, predsednik. Tkalec 
Ivan, Rus Kar], Rajh Duian, Stojko Aloj- 
zija, Zitek Jože, zadružniki, Mota. 

Zadr V 42 5556 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 5. junija 1952. 
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428. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za- 

drug z o. j., Ljutomer. 
Zveza temelji oddei na novih pravilih 

eprejetili na zboru 17. V. 1932. Zadružni 
delež zadrug članic znaša 10.000 din. Vsa- 
ka zadruga članica jamči z 10 kratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Upravni odbor šteje 7 do 15 članov. 
Izbrišejo se Simonie Stane, Horvatič 

Štefan, Skuhala Franc, Ivanjčič Franc, 
šoštarič Milia, Šnajder Anton, Filipič An- 
ton, Megla Peter, Novak Štefan, Vogrinec 
Alojz in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Horvatič Ivan, Razkrižje, predsednik, 
Novak Stane, Branisavci, podpredsednik, 
Pačnik Jože, upravnik, Ljutomer, usluž- 
benec; Peterka Jože, Mota, Tibuat Franc, 
Krapje, Vogrinec Martin, 2el. dveri, Pih- 
ler Avgust, Stročja vas, Stelcer Štefan, 
Janžev vrh, Foraž-k Franc, Zepovci, Rih- 
tarič- Jakob, Radenci, Steinbauer Franc, 
Kapela, Robinšek Oto, Radgona, Raju 
Mirko, Ltoomer, Slana Jože, Bolehnečice, 
Stajnko Franc. Ljutomer, zadru.niki. 

Zadr II 135 5432 
Besedilo: Kmetijska zadruga z »• i.< 

Ženavlje. 
Izbrišejo 6e Šebjančič Viljem, Grabar 

Štefan, Šebjančič Franc, Horvat Janez, 
Škerlak Franc, Belec Jane«, in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Časar Štefan, Ženavlje, Smodiš Kari, 
Duh Aleksander, Ženavlje, Kardoš Odkar, 
Zrinsko Štefan, Neradnovec, Perà Jožef, 
Belec Stefan, Šulinec. Karba Aleksander 
je .'predsednik, Smodiš Kari, podpredsed- 
nik, Balek Jožef pa tajnik uprav, odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
-dne 3.  junija 1032. 

Zadr II 8 5131 
* 

429. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. • 

Selih pri Hinjah. 
Na podlagi zapisnika o občnem zboru 

z dne 27. I. 1932 se vpiše razdružitev 
zadruge in uvedba likvidacije. 

Besedilo: kakor doslej e pristavkom 
>v likvidaciji« 

Likvidatorji zadruge so Babic Angel, 
knjigovodja, Hinje 15, Novak Alojzu, 
kmet, Vrh 4 in Papež Franc, delavec, 
Lopata 22. 

Za likvidacijsko zadrugo podpisujeta 
prva dva. 

Okrožno sodišče v Novem meste 
dne 17. aprila 1952. 

Zadr III 109/3 4017 
• 

430. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Üobovi. 
Na zboru 9. III. 1952 so se spremenila 

zadružna   pravila   v   1..   2.,  32.   in   18. 
členu. 

Besedila odslej: Kmetijska zadruga • 
omejenim jamstvom v Dobovi. 

Članski delež se zviša na 1.000 din z 
10 kratnim jamstvom. Upravni odbor se- 
stavlja 12 članov 

Vpišeta se nova izvoljena člana uprav- 
nega odbora: 

Kramer Anton, Vel. Obrez 36, Križanec 
Hubert, Dobova 60, kmeta. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 25. aprila 1952, 

Zadr III 30/15 4405 
•¥• 

431. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Gradar». 
Na podlagi eMepa o občnem zboru z . 

dne  6, III. 1952 so se spremenila  za- 

družna pravila v 16. in 32. členu. Upravni 
odbor sestavlja odslej 9 članov. Članski 
delež se zviša na 1000 din z 10 kratnim 
jamstvom. 

Izbrišejo se Malešič Julij, Puš Franc 
Novak Matija in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora; 

Štampohar Julij, zasebnik, Gradac 64, 
Kralj Martin, kmet, Vranoviče 9, Marentič 
Julij, delavec, Gradac 4, štampohar Ivan, 
kmet, Gradac 56, Sober Anton, kmët, Klo- 
ster 3, Zupec Janez, mizar, Gradac 12. 

Okrožno sodišče vNovem mestu 
dne 22. maja 1952. 

Zadr IV 21/4 5193 

432. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t ome- 

jenim jamstvom v Češujicah. 
I. Na podlagi sklepa občnega z dne 

6. maja 1951 so se epremenila za- 
družna oravila v 18. členu. Upravni od 
bor sestavlja odslej 7 članov 

Izbrišejo se Florjančič Franc, Nabtigal 
Ana, Gačnik Jože, Miklič Jože in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Kostanjevec Jože, ^ešnjica 24, Gorenc 
Franc, Cerovec 1, Starič Janez, Radna 
vas 5, Dragan Anton, Češnjice 9 in Beve 
Jože, Brezje 3, kmetje. 

II Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne C. IV. 1932 so se spremenila zadruž- 
na pravila v 32 členu. Članski delež zna- 
ša 50 din Izbrišejo &e Dragan Anton, 
Dragan Marija, Gorenc Frane, Beve Jože 
in vpišejo novi izvolieni člani upravnega 
odbora: 

Cvetan Franc •••. sin, Ćešnjica 5, Mi- 
klic Janez. kmet. Roje 9, Krese Mar.;a, 
kmetica, Bogneča vas 3 in Dragan Janez, 
kmet. Cerovec št. 14. 

Okrožno sodile v Novem mestu 
dne 23   maja 1952 

Zadr   IV 9/1 ' 5191 

• 
433. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v '•imi- 
helu pri Novem mestu. 

Na loalagi sklepa občnega zbora z dne 
12. IV 1952 so ee epremenila zadružna 
pravila v 1., 2   in 32. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Šniihelu pri Novem 
mestu. 

Članski delež se zviša na 500 din, z 
desetkratnim jamstvom. 

Izbrišejo se Ude Franc, Hostar wranc, 
4rovat Vinko, Fink Franc, Zetran Pavel, 
Brezovar Ciril, Jakše Ivan in vpišelo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Stangelj Ivan, kmet, Gotna vas 2, Zu- 
pančič Maks, uslužbenec, šmihel 19, Smaj- 
dek Franc, Regerča vas 9. Burger Janez 
Šmihel 5 in Gačnik Franc, Brod 6, krnel- 
:e, ter pooblaščenca za sopodp:?ovanj-> Mi- 
i.elčič Pavel, poslovodja, Novo m"Si<>. (Hov. 
ni trg 2, in Lovrenčič Ivan, knjigovodja, 
šmihel 35. 

Zadr III 55/5 5192 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 
Zabukovju. 

I. Na podlagi 6klepa občnega zbora dne 
2. II 1949 se izbrišejo Le.skovšek Vinki, 
Borko Jože, šalamon Rok, Brclih Anton 
in vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Mirt Anton, Zabukovje 7, špec JOžP, 
Zabukovje 7, Game Ivan, Mrzla planina 5 
in Gilc Jžoe, Mrzla planina  18, kmetje, i 

TI v s n«H1sr,: sklepa ')bpn°gji Zbora's- 
dne 2. II. 1050 se izbrišejo Mirt Antoni 
bpee Jože, Kozina Martin, Božič Rudi, 
Umdeca Ivan, Gane Ivan, urilo Jože in 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Zorko Jože, kmet, Zabukovje 6, Klenov- 
šek Alojz, kmet. sin, Podvrh 21, Šalamon 
Rok, poslovodja, Zabukovje 70, Pajk Stan- 
ko, mizar, Mrzla planina 13, Vrtačnik 
Drago, krojač, Zabukovje 47, Dernač An- 
ton, kmet, Zabukovje 1, Leskovšek Vinko, 
nameščenec. Mrzla planina 11. 

III. Na podlagi sklepa pbčnega sbora 
z dne 4. III. 1952 se izbrišejo člani 
odbora: Zorko Jože, Klenovšek Alojz, ša" 
lamon Rok, Dernač Anton, Pajk Stanko, 
Povodnik Leopold, Munko Anton in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

žpec Jože, kmet. 6in, Zabukovje 4, Ce* 
ear Leopold, kmet, Podgorje 11, Kozino 
Karel, delavec. Mrzla planina 19, Kranjc 
Jože, Mrzla planina 22, Pipan Franc, Pod- 
gorje 54, Bohinc Filip, Mrzla planina 7» 
kmetje. 

IV. Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 9. III. 1952 so se spremenila za- 
družna  pravila  v  2.  in  32. členu. 

Članski delež se zviša od 100 din na 
500  din  z  10 kratnim  jamstvom. 

Izbrišejo se Kozinc Karel, Kranjc Jože,. 
Bohinc Filip in vpišejo novi izvoljeni 
Tlani upravneca odbora: 

Klenovšek Alojz, kmet, Podvrh 21, Zve- 
glič Ivan, kovač, Po.Igorje 52, Strajner' 
Franc, kpiet, Podgorje 11 in pooblaščenec 
za sopodpisovanje šalamon Rok, trg. po- 
slovodja, Zabukovje 70. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 24. maja 1952. 

Zadr • 131/7        .     5190 

Izbrisi 
434. 

Besedilo: Kmetijska  zadruga v llinnu- 
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo t 

omejenim  jamstvom   v   Domžabh. 
Okrožno fodišče v Ljubljani, 

dne 9  junija 1952. 
Zadr VI  196/4 5593' 

•* 
435. 

Besedilo:  Zadruga postrešekov z o. j. 
Maribor. 

Zaradi končane likvidacije. 
ladr I 142 5430 

Besedilo;   Kmetijska  zadruga  z o.  i.» 
Mcdribuik. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr III 127 542S 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3.  iunija  1952. 

Zadr  III   127 5428 

436. 
Besedilo: Kmetijska zadruga •  Rnczji 

vasi. 
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo v 

Dobrniču 
Okrožno sodišče • Novem mestn 

dne 6. maja 1952. 
Zadr IV 1/7 

* 
437. 

Besedilo:  Kmetijska zadruga z o. I. .. 
Malkovcu. 

Ker se je združila e Kmetijsko zadrugo 
z o. j. v Tržiču.. •„ 

Zadr IV 23/2-Zadr III 146'2  4968 
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Besedilo:   Kmetijska   zadruga  z.   o  j. 
Sevnica. 

Ker ee je združila s Kmetijska zadrugo 
V Mirni. 

Zadr IV  8/3 4969 

Okrožno sodišče • Norem mestu 
dne 15   maja 1952 

438. * 
Besedilo.:  Obnovitvena zadruga z. o. j. 

v Hinjah. " 
Ker se je epojila « Kmetijsko zadrugo 

v Hinjah (sklep občnega zbora z dne 20. 
I. 1952 in občnega zbora Kmetijske za- 
druge v Hinjah dne 10   •. 1952). 

Okrožno sodišče c Novem mestu 
dno 3.  junija 1952. 

Zadr II 105/4 5818 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

V41, kj u pogrešanih ka) »edo. se pull- 
vajo» naj » tem pororajo «idlScein. pred- 
'«guieljen, ali skrbnikom. Ho preteku 
r<>ko«   bodo sodišča odločila   o  predlogih 

R .150/51— 9 7893 
Miklavčič Filip, roj. 7. III. 1905, sin 

Franca in Ane roj Erjavec, Mah vrhi 2, 
Grosuplje je baje padel Uot borec NOV 
v nemški ofenzivi pri Mokrcu, ;io kapi- 
tulaciji lialije, je©eni 1943. Predlagateljica 
JevMiklavčič Albina, pooblaščenka Miklav- 
čiča Franca, posestnika v Malih vrhih 2, 
skrbnik Krese Stanislav, uradnik pri tem 
sodišču. Priglasitveni rok: tri mesece cd 
te objave. 
R 153/51 7892 

Vidmar Franc roj. 7. V. 1907, ein Fran: 
ca in Marije rojene Novak, , rudar v 
Tlakah 13, p. ?marje-Sap, je bil decem- 
bra 1942 na Mokrcu ustreljen. Od tedaj 
se pogreza. Predlagateljica je Stritar Ma- 
rija, Tlake 11, skrbnik Krese Stanislav, 
e°dni uradnik v Grosupljem. Priglasitveni 
r°k tri mesece 90 tei objavi. 

Okrajno   sodišče  v   Grosupljem 
dne  7.  avgusta   1951. 

I R 310/52-4 42S2 
Petek Nikolaj, roj. 5. X. 1922,, ein Ja- 

neza in Frančiške rojene Verovšek, Gore- 
li Logatec, je bil od Italijanov 1. 1942 
aretiran in se od tedaj pogreša. Predla- 
gatelj je Petek Frančiška, Gor. Logatec 
44, skrbnik Istenie Franc, Gor. Logatec 
42. Priglasitveni rok dva meseca od le 
objave.   , 

Okrajno   sodišče   Ljubljana   okolica 
dne 20. aprila 1952, 

Oklic o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo • tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče ni znauo, 
•« «lihovo nevarnost in stroške, doklrr 
s« »ami no zglasijo ali ne imenujejo po- 

oblaščence 

G  237/52 C123 
ložbe za razvezo zakona: 

..In,.  Bruenikin   (Ivana)   Nikolaj,  Ljub- 
••••,  Poljanski nasip 40, proti Brusni- 

kin   Irmi,   Ljubljana,   Tivoli,   Svicarija. 
Raz-rava  bo  24.   Vil.  1952 ob 9.30 uri 
pri tem sodišču, soba št. 140/11. Skrbnik 
je Jontes  Marija, Ljubljana, Celjska 13. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  27.   junija   1952. 

G 41G/52 6003 
Est Majda, Celje, Ljubljanska 20, oroti 

Estu Jožefu, Ljubljana, Kotnikova 7, so- 
daj neznanega bivališča. Razprava bo 24. 
VII. 1952 ob 8. uri pri tem sodišču, soba 
št,.   140/11    Skrbnik   je   Cesaik   Marija, 
Ljubljana, Skofja 10. 

G 437/52 6033 
Narobe Marija, Ljubljana, Celo\ška 57, 

proti Narobe Mirku, Ljubljana, Celovška 
57, sedaj neznanega bivališča. Razprava 
bo 24. VII 1952 ob 9. uri pri lem so- 
dišču, soba št. 140/11 Skrbnik je Pogačnik 
Oliva, Ljubljana, Medvedova 17. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. junija 1952. 

G 324/52 C124 
Senica Marija, upokojenka, Ljubljana, 

Vidovdanska 18, proti Senica Karlu, Ljub- 
ljana, Pokopališka 35. Razprava bo 7. 
Vili. 1952 ob 8 uri pri tem eodišču, 
soba št. 112/11. Skrbnik je Geršak Franc, 
upokojenec, Ljubljana, Pokopališka 33. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. junija 1952. 

Razne objave 

Amortizacije 
Uvede *e postupanje ta anmrtizarijo 
rreduotuic. katerih imetniki *e pozivajo, 
daj r dauern rqku priglasijo sodišču s»oje 
•.lavice, sicer »e bodo »reduotu •• .tukle 

ta neve-i« rue 
I R 66/52 5559 

Gjurasek Julija in Ana, Vičava, Ptuj, 
prosita za amortizacijo Izgubljene zava- 
rovalne police ^Fenikse št. 15500204 v 
vrednosti 2.000 zlatih din na ime Gjura- 
sek Julij • Ana, Ptuj, Krempljeva ulica. 
Priglasitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 26. maja  1952. 

I R 721/52 5031 
Pikon Zofija, gospodinja, Jesenice, Ti- 

tova 40, prosi za amortizacijo izgubljene 
zavarovalne police Državnega zavaroval- 
nega zavoda, direkcije za LR Slovenijo, 
pol. št. 204263 z glavnico 4.600 din, z 
začetkom zavarovanja 1. XI. 1947 za 10 
let, z dospelostjo 1. XI. 1957 na korist 
za primer doživetja zavarovanke £abar 
Zofije in za primer smrti sina Rajka 
Sabac. Priglasitveni rok: dva meseca od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Radovljici 
, dne 19. maja 1952. 

Oklic dedičem 
naj T danem roku priglasijo sodišču svo- 
je dedne pravice alt imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih bo sicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti de- 
leži pa bodo izročeni državi oziroma jih 
bo za dediče, ki so znani, a neznanega 

bivališča,  hranil  skrbstveni   organ 

O 250/52 6 CGOO 
Hribar Franc, posestnik'z Baslja 5, le 

umrl 24 III. 1952, zapustivši oporoko. 
Njegov sin Hribar Franc ee pogreša. Pri- 
glasitveni rok je: šest mesecev po tej ob- 
javi. 

Okrajno  sodišče v Kranju 
dne 6. junija 1952.  • 

St.   2538— XI—52 6109 
DOPOLNITEV   NAVODIL 

o izdajanju legitimacij P—30 in P—31 
(VI. dodatek) 

Glavna direkcija jug. železnic ol ' vi ja 
s  št.  13171/52 z dne 20.   VI.  1952 tole: 

Svet za promet in zveze vlade FLRJ 
Je s št. 1.063 m št. 1571 odločil, da imajo 
pravico do te vozne ugodnosti se: 

1. Delavci i„ uslužbenci, ki zaradi or- 
ganizacijskih ali drugih prilik (brez evoje 
krivde) niso v rednem delovnem razmer- 
ju, a jim je na podlagi 12 člena uredbe 
o oskrbnini (Ur. list FLRJ, št. 16/52) pri- 
znan delovni etaž ves čas od prenehanja 
delovnega razmerja do dneva nove za- 
poslitve. 

Veljavnost že izdanih legitimacij potr- 
jujejo za II. polletje uradi za Posredova- 
nje dela. 

2. Izseljenci-povratniki in emigranti, ki 
so v delovnfii raz...erju ne glede' na -de- 
lovni etaž. 

Direkcija za železnice. LJubljana . 
dne 24. junija 1952. 

•¥• 
St. 99/6—XI-52 6143 

NAVODILO 
o izdajanju legitimacij P—30 in P—31 

(VII. dodatek) 
Glavna direkcija iug. železnic objavlja 

s št. 414/52 z dne 25.  VI. 1952 tole: 
Na vprašanje, če imajo otroci delavce? 

in uslužbencev, ki so prekoračili 18. oz. 
24. leto 6tarosti in so nesposobni za 
pridobivanje, pravico na vozno ugodnost 
po navodilu o_ izdajanju legitimacij v že- 
lezniškem, rečnem in pomorskem prome- 
tu, se Izdaja tole tolmačenje: 

Otroci uživajo to vozno ugodnost do iz? 
polnjenega 18. leta starosti, če se pa red- 
no šolajo, tudi preko tega roka, a naj- 
dalje do 24. leta starosti, V redno Šola- 
nje se ne štejejo razni /tečaji, ki eo le 
dopolnilo k splošni aH strokovni izobrazbi. 
Na to ugodnost imajo pravico tudi otroci 
kot družinski člani delavcev, uslužbencev 
in upokojencev po 18. oz. 24. letu .staro- 
sti, če so nesposobni za Pridobivanje in 
to dokažejo s potrdilom bolnice, klinike 
ali kake druge zdravstvene ustanove s po- 
gojem, da jo nastopila nesposobnost pred 
18. oziroma, če so na rednem- šolanju, 
pred 24. letom starosti. 

Direkcija za železnice, Ljubljana 
dne 30. junija 1952. 

Objave 
Št. 395/52 C213 

Gustav Rosina je bil dne 16. junija 
1952 vpisan v Odvetniško Ebornieo. v 
Ljubljani kot odvetnik e sedežem svoje 
pisarne v Murski Soboti. 

Istočasno je bila Miroslavu Rosini 
dovoljena sprememba sedeža njegove od- 
vetniške pisarne iz Murske Sobote v 
Celje. 
Izvršilni i>dbor Odvetniške zbornice v 

Ljubljani / 
dne 28.  junija   1952. 

Št.   S92/52     __ GO20 
S pravomoćnima sodbama Vrhovnega 

sodišča LRS v Ljubljani kot vrhovnega 
sodišča v disciplinskih stvareh odvelnikov 
z dne 29. maja 4952, opr. št. Su 202— 
VI/52-3 oziroma Su 203-VI/Ô2-3, eta 

M<ü, 
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bila Leon Krek In dr. Janko Zirovnik, 
odvetnika v Ljubljani, kaznovana e trai- 
no izgubo pravice do odvetništva. 

Zaradi tega sta bila z dnem 16. junija 
1952 izbrisana iz razvida odvetnikov pri 
Odvetniški  zbornici v   Ljubljani. 

Izvršilni  odbor  Odvetniške   zbornice 
v Ljubljani 

dne  81.  junija  1762. 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj   r   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo  svoje  obveznosti  do 
podjetij v likvidaciji, gicer se bodo dolgovi 

godno izterjali 
5851 

KDZ >Franc Prešeren« Breg pri Kra- 
nju, je e 1. junijem 1952 prešla v likvi- 
dacijo, Priglasitveni rok: 30 dni po tej 
objavi. 

Likvidacijska komisija 
St. 224/52 6032 

Trgovina državnih posestev Slovenije, 
Kranj je prešla z dnem 9. VI. 1952 v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: do 30. Vil. 
1952. 

Likvidacijska komisija 
5943 

Po eklepu izrednega občnega zbora čla- 
nov   KDZ  >Udni  boršt«   Duplje   z  doe 
22. V. 1952 preide zadruga v likvidacijo. 
Priglasitveni rok:  30 dni od te objave. 

Likvidacijski   odbor 
2940 

Potrošniška zadruga z o. j. Zagorje ob 
Savi preide po eklepu zbora zadružnikov 
z dne 19. II. 1952 z dnem 31. •. 1952 v 
likvidacijo oziroma v državni trgovski 
eektor. Priglasitveni rok: 30 dni od te 
objave. 

Potrošniška «adruga, Zagorje ob Savi 
6278 

Potrošniška   zadruga   Ig  je  prešla   z 
dnem  2.  XII.  1952  po sklepu občnega 
zbora   v  likvidacijo.   Priglasitveni   rok: 
30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 134/2 6108 

Glavna direkcija za gostinstvo LRS, 
Ljubljana, Resljeva cesta 14/a, je uredbo 
vlade LRS, št. II 1344/3-51 z dne 26. V. 
1952 prešla 27. V. 1952 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 117/52 5494 

kmetijska delovna zadruga Bukovo je 
po eklepu izrednega občnega zbora za- 
družnikov dne 4. V. 1952. z dnem 15. VI. 
1962 prešla v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
6318 

Glavna direkcija gratične industrije 
LRS je bila z uredbo viade LRS (Ur. list, 
št. 22/50 — 124 — z dne 11. VII. 1950), 
ukinjena in je prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni Po tej objavi na 
naslov: Likvidacijska komisija glavne di- 
rekcije gratične industrije LRS, Masary- 
kova 14/1. 

Likvidacijska  komisija 
Št   1 '208/52 5894 

Na podlagi odločbe OZKZ Krško, št. 
llöö;52 z «ine 9 VI. 1952 je prešel Sklad 
za mehanizacijo in investicijsko graditev 
zadružnega kmetijstva Krško s svojimi poü- 
jetji;   Zadružne   gradnje   in   prodajalna 

KDZ, poslovalnica v Trbovljah v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 80 dni po tej 
objavi na naslov: Gorenšek Mirko, Kosta- 
njevica 91. 

OZKZ Krško 
6085 

Delavska uslužbenska restavracija 
Glavne uprave za promet LRS, Gospo- 
svetska cesta 14, je • odlokom Glavne 
uprave za promet št. IV-1075/2-1952 pre- 
šla v likvidacijo, Priglasitveni rok: 30 rini 
po tel objavi. 

Likvidacijska komisija 
St. 145/1-52 5496 

Združenje državnih gostinskih podjetij 
za kraj — Radovljica je z odločbo OLO 
Radovljica St. 174/1—52. Z/Zu z dne 20. 
IV. 1952 prešlo s 1. VI. 1952 v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: do 15. VI. 1952. 

Likvidacijska komisija 

izgubljene listine 
preklicajejo 

Adamič Magdaleua-Eva, Smatno pri Li- 
tiji, osebno izkaznico, ser. št. F0162401, 
reg. št. 4155, izdano v Smartnem pri 
Litiji. 6078 

Anžel Antou, Vintarovci, p. Desternik, 
osebno izkaznico, reg. št 4469, ser. št 
0246782, izdano 22. I. 1951 v Ptuju 

6131 
Arko Dragica, Sodražica 48 pri Rib- 

nici, osebno izkaznico, ser. št. 0383357, 
reg. št. 22911, izdano v Radovljici.     5979 

Arnuš Marija, Drstelja 14, p. Desternik, 
osebno izkaznico, reg št. 9717, ser. št. 
0251930, izdano 12. II*. 1951 v Ptuju. 

6070 
Bandelj Viktor, Mali dol 17, osebno iz- 

kaznico, ser. št. 0201680, reg. št. 870, 
izdano v Sežani, izkaznico za znižano 
vožnjo za 1. 1952, knjižico o predvojaški 
vzgoji in mladinsko izkaznico. 5714 

Baumgartner Milan, Tržič, obmejno 
osebno izkaznico, reg. št. 4202, ser. it. 
0138919, izdano v Kranju in izkaznico 
Tehniške visoke šole, št. 5/B-52, izdano 
v Ljubljani. 6075 

Bedjanie Štefan, Rače 150 pri Mariboru, 
talone št. 1, 2, 3 k šofereki knjižici št. 
3027, izdani v Mariboru 29. XII. 1947. 

6050 
Bensa Viktor, Volčja draga 304, rei 3. 

II. 1908, osebno izkaznico, ser. žt. 0292392, 
reg.  št. 38818. 5977 

Blejce Lucija, Ljubljana, Prešernova 13, 
osebno izkaznico ät. 36096/51, izdano v 
Ljubljani. 6016 

Boškovič—Beravs Rena, bolniška strež- 
nica, roj. 10. VI. 1934 v Mariboru, stanu- 
joča v Radovljici, Delavska 3, osebno 
izkaznico, reg. št. 9703. ser.  St. 08204v)G. 

5829 
Bratina Katarina. Ljubljana, Velikov- 

24, sindikalno knjižico izdano v Maribou. 
ser  št. F0077978, izdano v Ljubljani. 

6134 
Budin Franc, Celje, Miklavški hrib 22, 

osebno izkaznico, reg. št. 12182, ser. št. 
0602315, izdane pri OLO Celje okolica. 

5982 
Buh Stanislava. Horjul, osebno izkaz- 

nico št. 21767, izdano pri OLO Ljubljana 
okolica. 5985 

Bukovec Anton, Loke 9, p. Gor. Strala, 
osebno izkaznico,  ser.   št. 0324637. 

6280 
Cal  Alojzija, št.  Peter pri  Mariboru, 

osebno izkaznico, reg   št. 2479, ser.  št. 
0584989, izdano v Mariboru 1. 1951. 

6043 
C*p Marija, Maribor, Tezno, Babnkova 

24, sindikalno knjižico, izdano v Mariboru. 
6046 

Cigoj Štetan, Gorenja vae 1, p. Dobr- 
nič, osebno  izkaznico, ser   št.  0518874. 

6279 
Cot Katarina, Virmaše pri Skofji Loki, 

osebno izkaznico št. 31059, izdano pri OLO 
Kranj okolica. 6100 

Črnko Štelan, Ljubljana, Poljanski na- 
sip, osebno izkaznico, reg. St. 69444/51i 
ser  st. F-0091754, izdano v Ljubljani. 

6205 
Dolorenco Angelo, Ljubljana, osebno 

izkaznico, reg. št. 210/51, ser.' št. K-010760, 
izdano v Ljubljani. 6204 

Doleuc Mira, Ljubljana, Zupančičeva 16, 
osebno izkaznico, reg. št. 26149/51, ser. 
št.   FO048459. izdano v Ljubljani.     6266 

Državno obrtno podjetje »Avtoservis« 
Jesenice, prometno knjižico št. 4804 tovor- 
nega avtomobila >Clievrolek, nosilnost 
3 tone, evid. žl. 2798, naslovljeno na Avto- 
prevoz, Jesenice. 5719 

Ficker Staša, Ljubljana, osebno izkazni- 
co, reg št. 62725/52, ser. št. -F00ÖG030, 
izdano v Ljubljani. 6270 

Forte Srečko, Trbovlje, šofersko knji- 
žico št. 577/47. 5827 

Furar Antonija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg št. F-0104338, izdano v Ljub- 
ljani. 6264 

Ganoni Vid, Ljubljana, Mestni trg, vo- 
jaško knjižico št. 0-2328, izdano od vojue 
pošle 6748, izkaznico Zveze borcev in 
knjižico za popust vožnje po železnici iz- 
dano od vojnih invalidov. 

Goderer Janez, Ljubljana, Predovičeva 
5. osebno izkaznico, reg. št. 23632/51, ser. 
št. FO045942, in orožni ust št. 244, iz- 
dan v Ljubljani. 0105 

(«lavni odbor Zveze VVI za Slovenijo, 
Ljubljana, prometno knjižico za motorno 
kolo znamke >PUC1K 250 cem, št. SO4105. 

5854 
Gorup Jože, roj. 1916, Slavina 49, oseb- 

no izkaznico, ser. št. F-0621340, reg. št. 
11030,  izdano v  Postojni. 5897 

>Gradis« Avfouark LJubljana, Smar- 
tineka 32, prometno knjižico tovornega 
avtomobila znamke >Pragat, Žt. S-1804, 
izdano v Ljubljani. 6019 

Gradnik Mira, Ljubljana, Carja Dušana 
10, univerzitetno izkaznico. 3203 

Grant Stefan, Mežica, Takraf 32, osebno 
izkaznico, reg. št. 30022, ser. št. 0372732- 

6201 

Grcgorin Cecilija, roj. 24, III. 1928» 
Brezovica 5, osebno izkaznico, ser. št. 
V-0467185, reg. št. 21275. 6274 

Gregorio Cecilija, roj. It. XI. 191.°' 
Brezovica 5, osebno izkaznico, ser. j","; 
F-0467252, reg. št. 21342. 6275 

Grcgorin Helena, roj. 15. IV. 1934. Ba- 
zovica 5, osebno izkaznico, ser. •>£ 
F-0467184, reg. št. 21274. 62'b 

Gregorin Anica, roj  5   VIII. 1929, Bre- 
'   - 51. 

6277 
zovica   5,    osebno   izkaznico,   ser    *l 

F-0467545, reg. Št.  21635. 
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Hainer Albert, Virmaše 1» osebno iz- 
kaznico, reg. ät 30481, eer. št. 0209591, 
izdano pri OLO Kranj okolica, in članeko 
Izkaznico eindikata lesno industrijske 
«stroke. 6013 

Har» Anton, roj. 16. XII. 1930, Ropoča 
45, M. Sobota, zdaj pri »Pionir«, Videm 
ob Savi, osebno izkaznico, eer. št. 0103263, 
reg.  št. 315133, izdano v M. Soboli. 

5565 

Hočevar Andrej, Ljubljana, Celovška 28, 
osebno izkaznico, reg. št. 14331/51, eer. št 
F-00366-ll, izdano v Ljubljani. 6135 

Hočevar Sonja, profesor, Ljubljana, Sta- 
ta pravda 5, članeko izkaznico sindikata 
prosvetnih delavcev št.' 43647, izdano v 
Ljubljani. 610-1 

Horvat Etelka roj. Baranja 29. IX. 1908, 
Crnelavci 29, osebno izkaznico, reg. št. 
6143. ser. St. 0087853, izdano v M. Soboti. 

5799 

Horvat Marija, roj. Febir, 3. X. 1905, 
Centiba, 93, p. Dol. Lendava, osebno iz- 
kaznico, izdano v Dol. Lendavi, re», št. 
9599, ser. SL G-0232309. 5763 

Hvastija Martina, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 76394/51,eer. št. F-009S704, 
ta sindikalno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 6209 

Jamšek Ignac, Trbovlje 46, vozniško 
knjižico III. razreda št. 6725, izdano 19. 
X. 1948 v Ljubljani. 6154 

Jerae Alojzija, Ljubljana, Titova 152, 
oaebno izkaznico, reg. àL 18080/50, ser. 
St. F-0040390, izdano v Ljubljani.        6139 

Karu Boris, Beograd, spričevalo male 
mature IV. razreda meščanske šole, iz- 
dano 1.1928 v Ljubljani, Sp. Šiška.    6079 

Kcrcc Valerija, M. Sobota, Kolodvorska 
9, roj. 28. V. 1935, oeebno izkaznico, eer. 
ät. 0096464, reg. št. 15754, izdano v M. 
Soboti. 5824 

Klemeniîï Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 83126/51, ser. št. 
F-0105436, izdano v  Ljubljani. 0208 

KlemenOč Matija, Hrastje-Mota 53, p. 
SL Radenci, osebno izkaznico, reg. št. 
15445/V., ser št. 0072455, izdano v Gor. 
Radgoni 18. I. 1951. 5976 

Kmetijska zadruga z o. i- Sotina, svojo 
*tampiljl;0 z navedenim besedilom.   576-1 

Koban Jakob, Maribor, Smetanova 74, 
?*ebno izkaznico, reg. št. 1879, eer. št. 
0009191, izdano v Mariboru 15. XII. 1950 

6039 

Kocmnr Marjan, Ljubljana, Stari trg 24, 
'Pričevalo o kvalifikacijskem izpitu me- 
hanične stroke, izdano v Sežani.        0262 

Kodrič Stojan, Oševljifc 140, p. Ranča, 
^ 24. II. 1934, osebno izkaznico št. 
«•iSOoeO/20923, izdano v  Gorici.        5898 

Koiarič Stanko, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. st. 36902/51, ser. št. F-0059212, 
«dano v Ljubljani. 6207 

Kulene Anton, Ljubljana, Tovarniška 11, 
ifebno izkaznico, reg. št 79984/51, eer. 
"• F—0102294, izdano v Ljubljani.   6014 

„ Koler Rudi, Gor. Radgona, Kardeljevo • 
il •••. 19. •. 1930, osebno izkaznico, reg. 
«•18430. ser .št. 0007264, izdano 20. XII. 
19al. 6010 

Kopittr Jane*, Zagorje ob Savi, rój. 
-d-  All. 1S33,  zdaj  v Dolenji vaei pri 

Zagorju, osebno izkaznico, eer. št. F— 
0735349, reg. št. 22039, izdano 15. III. 
1951 v Trbovljah. 5767 

Kopitar Peter, Jezica 117, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 6249/51 eer. št. 
F-0028559, izdano v  Ljubljani. 6268 

Krajne Leopold, dijak, Slovenj Gradec, 
spričevalo o opravljenem nižjem tečajaem 
izpitu na nižji gimnaziji v Slovenjem 
Gradcu iz 1. 1950. 5127 

Kranje Marija, Guštanj, Delavsko na- 
selje 4, osebno izkaznico, ser. SL 03657, 
reg št. 13074, izdano 6. IV. 1951 (številke 
nečim j ive!) 5331 

Krmelj Vilma, Labore 16, Kranj, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 5649, ter. št. 0181959 
in izkaznico Zveze vojnih invalidov št. 
0320, izdani v Kranju. 5981 

Krošelj Franc, Ljubljana, delovno knji- 
žico št. 1483733. reg. št. 20630, izdano v 
Ljubljani. 6263 

Kunčič Marija, Jesenice, Kosova 5, oseb- 
no izkaznico, izdano v Radovljici, reg. 
št. 0S21561, reg. št. 11161 na ime Kunčič 
Mara, Radovljica, Zale 1. 6259 

Kuralt Frane, gradbeni poslovodja. Va- 
se 35, Medvode, orožni list, reg. št. 70 
za lovsko puško dvocevko kaliber 12, št. 
738, izdan v Ljubljani. 0211 

KuUn Jelka, Ljubljana, Pesjakova 12, 
oaebno izkaznico, ser. št. 0281997, reg. 
št. 341225, izdano v Beogradu. 6141 

Kulelj Ivan, roj. 12. XI. 1911, Čatež 
ob Savi, Krško, orožni list, izdan v Kr- 
škem, reg. št. 5S1. z veljavnostjo do 31. 
XII. 1952. 0011 

Leben Anton, Zadlaz, Žabce 26, Tolmin, 
oeebno izkaznico, reg. št. 16257, ser. št; 
0394567. izdano 15. II. 1951. '        • 5722 

Lesjafc (Kramarji) Polonca, Ljubljana, 
Costova 14, osebno izkaznico, reg. št. 
47816/51 eer. št. F-0070126, izdano v Ljub- 
ljani. 6269 

Lešnik Mirko, Sv. Miklavž 8 pri Hočah, 
osebno izkaznico, reg. št. 6423, eer. št. 
0577833, šofersko izkaznico št. '7596 in 
eindikamo knjižico, vse izdano v Mari- 
boru i - 6051 

Loncarič Anten, Maribor, Za Kalvarijo 
3, osebno izkaznico, reg. št: 31549, ser. št. 
0033657,  izdano c Mariboru 27.  I. 1951. 

0044 

Majeen Tatjana, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico  št.  7301/50,  izdano v Ljubljani. 

6272 

Marin Leopold, Mirna 35, osebno iz- 
kaznico, reg »t. 16355, eer. št. 0520665, 
izdano v Trébnj m. 6212 

Marinšek Stana, Sp. Gorje 134 pri Ble- 
du, oeebno izkaznico, ser. št. 031202, reg. 
št. 19292. 5771 

Martïnèiè RafacI^roj. 19.  IX. 1912. v 
Pudobu, zdaj Bled, urad 130, vojaško 
knjižico rez. oficirja .izdano od vojaškega 
okrožja Ljubljana 15. VII. 1948, eer. PU 
0001 K Ol Ö476. 5973 

Matjaž' Jože, Glinik, Škofljica, osebno 
izkaonico. ser. št. F—0159225, reg. št. 
33215, izdano pri OLO Ljubljana okoliea. 

0012, 

M»rer Tomaž, Tenetiše 15, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 5834, eer. ät: F0164140, 

člansko izkaznico eindikata kovinarjev ja 
mladinsko izkaznico, izdano v Ljubljani. 

6074 
Medvcjćei; Egidij, Ljubljana, oeebno iz- 

kaznico,    reg.    št     27305/51,    eer.  *št. 
F-0O19615, izdano v Ljubljani. G084 

Mežan ing. France, Ljubljana, Brejčeva 
13, osebno izkaznico, reg. št. 4900/50, iz- 
dano v Ljubljani. 61 JO 

Mlakar Alojzija, Ljubljana oeebno iz- 
kaznico, reg. št. 99896/51, eer. št. F0122008, 
izdano v Ljubljani,   v 6080 

Molan Jože, Stojanaki vrh št. 14, pošta 
Cerklje ob Krki, delovno knjižico št. 
1433744/1018/48, izdano v Krškem.     6055 

Možiaa Franc, Ljubljana, Hrenova 20, 
evid. tablico motornega kole»a znamke- 
>Puch«. 6200 

Mrak Vinko, Ljubljana, Vrhovcl 8, pot- 
ni list št. 015297, veljaven od 22. IX. 1951 
do 22. III. 1952, viza št. 1662, izdan v 
Ljubljani. (mi 

Munih Frančiška, roj. 28. II. 1934, Do- 
blarje 15, oeebuo izkaznico, ter. št. 
0285322. reg. št. 371, izdano v Gorici 

'5914 

Mustar Frančiška, Klinja vae 47, p. 
Kočevje, roj. 15 XI. 1922 v Clevelandu, 
Ohio, USA, oeebno izkaznico, reg. it. 3561, 
ser. št. F-0549871. 5832 

Muzik Jožefa, Loka 6, p. Križe, delovno 
knjižico, izdano leta 1949 v Kranju. 

62•0 
Müller Hedvika, Ljubljana, oeebno iz- 

kaznico, reg. št. 82609/52', eer št. 
F-0104979, izdano v Ljubljani. ' C207 

Nogan Jože, 2igmarice 2, p. Sodražiea, 
osebno izkaznico št. 8952.     , 5924 

Xorak Franziska, Čatež 2, p. Struge, 
osebno izkaznico, reg št. 53379/51, ser. 
št. F-0075e89, ^zdano y Ljubljani..      6156 

Novak Stanislav, Slovenija ceste, Ljub- 
ljana, delovno knjižico št. 1448664.    5986 

' ' ," 
Novine Marlin, Podgorica, knjižico za 

kolo znamke »Wanderer«, št. 156618. 
''    * OOOl 

Občinski ljudski odbor K»j*k», račun- 
eko knjižico KLO Kojsko e ealdom 9.024 
din. 5276 

Omahen Aloji, Ljubijana-Polje 136, 
čl a nek o izkaznico eindikata delavcev in 
uslužbencev trgovskih «podjetij št. 946287, 
izdano v LjuMjani. '. ' 6136 

Oštir Ivan, Nikšič, Crna gora, oeebno 
izkaznico št 4519, izdano v Velenju. 

Pahor Viktorija, Ljubljana, Poeton;eka ' 
8,  osebno izkaznico, reg. št„ 950/50, eer. 
3t. F-0023260, sindikalno izkaznico in ie- 
lezniško karto za popuet na železnici. 

'  6072 

Pavlu Alojz, Kozina 24, oeebno izkaz- . 
nico, reg. št. 17706. eer. šL 218416, iz- 
dano 8. II. 1951 v Sežani.     . 5855 

Pegen Anton, Maribor, Melje, Kejžar- 
jeva 10, režijsko železniško vozovnico št. 
93047 • vložki, izdano v Ljubljani. 

6040 
PetelinSek Jožef, Pekel, Poljčane, oseb- 

no izkaznico ,reg. št. 2508,.ser. št. 0786360, 
izdano v I. 1951, ;ično spričevalo "za 
kolarako obrt,  izdano  od   trrdke  Poniž 
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Jožef, kolarski mojster v Poljčanah leta 
1946. •053 

PetkoTič Leopold, Vučja vae 51, Lju- 
tomer, osebno izkaznico, reg. št. 7401, 
eer. št. F-0231711, izdano  v Ljutomeru. 

5899 
Poniž Katiea roj. 29. IX. 1927, Renče 43, 

Gorica osebno izkaznico, izdano v Gorici, 
eer. St. 028737. reg. St. 30309. 5769 

Popit Andrej Ljubljana, Kersnikova 4,. 
osebno izkaznico,  reg. št. 76173/51,' ser. 
št.   F-00984^3'  in   sindikalno   izkaznico, 
izdano  v Ljubljani. 3137 

Potočnik Marjeta, roj. 23. II. 1912, Bre- 
zovica 5, osebno izkaznico, ser. St. F- 
0467154, reg.  št. 21244. 6273 

Potočnik dr. Mih", avtomobilsko knji- 
žico za osebni avlo znamke »Fiat« 1100, 
evid. št. S-185, št. motorja 108 C-242575, 
izdano od uprave za notranje zadeve 
MLO Ljubljana. 6071 

Požar Franc, Cepno 13, Postojna, oseb- 
no izkaznico, ser. št. F-0022G02, reg. žt. 
12352.. •642 

Prezelj Janez, Žirovnica 7•, osebno iz- 
kaznico  št. 3693, izdano  v Radovljici» 

5768 
Prežejj Marija, ' Maribor, Kosarjeva 36, 

letno spričevalo III. razreda meščanske, 
šole za 1. 1916/17, spričevalo-enoletnega 
trgovskega tečaja za 1. 1917/16 v Šmihelu 
pri Novern mestu. 6052 

Rajner Otilija, Ljutomer, Miklošičev trg 
1, osebno izkaznico, reg. št. 53, eer. Št. 
F-0224363 in sindikalno člansko knjižico, 
izdano v Ljutomeru. 5947 

Rak Konrad, Ljubljana, »indeks pravne 
fakultete za leto'1950—51,'izdan od uni- 
verze v Ljubljani. 6018 

Rolih Olga, li. Bistrica, PreJernova 153, 
osebno  izkaznico, reg. št.  11212, eer. šl. 

' 0358592. 6Ì42 

Rupar Jožef, Sv. Ana 59, Tržič, oseb- 
no izkaznico za obmejni pas, reg. št. 4673, 
eer. št. 0139383. C009 

Rus Frančiška, Vel. Pece 25, p. št. Vjd 
pri Stični, osebno izkaznico, reg. št. 8570, 
eer. št. F-0008880, izdano v Grosupljem. 

6155 
Semenarna za Slovenijo, Ljubljana, pro- 

metno    knjižico   dvetonskega   tovornega 
• avtomobila   znamke  »Renaüld«,   številka 
S-5S00. 6107 

Senica Alojz, Cvetkovci 82, p. Podgorci, 
. oeebno izka meo, reg. št. 23887, ser. št 
0267197, izdano 10. II. 1951. 5096 

Senovr&nik Ivan, Tcpolšica 39, osebno 
izkaznico, reg. št. 10474, izdano v Šošta- 
nju. • • 5716 

Simandl Boris, Ljubljana, Celovška 14, 
evid, tablico motornega kolesa zmanke 

.»Puch«, št. S-00600. -6138 

Simč>č Anton, Brezje 67, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 15949, eer. št. F—0135691, 
izdano pri OLO Ljubljana okolica.    5984 

Sindikalna podružnica kovinarjev št, 1 
prj DES obratu v Ptuju, računsko knjižico, 
izdano'pri Nar. banki Ptuj žt. 643-5564-170. 

6151 
Slovenija-Impex,    Ljubljana,   Beetbov.., 

nova 14, prometeo knjižico osebnega avto- 
mobila   znamke   »Wauxalk,   št.   S-3199. 

6106 

Snedic Franc, roj. 3. XI. 1891, Siednja 
Bela 32, osebno Izkaznico, ser. št. F— 
0194914, reg. št. 5604. 5978 

Smolej Frane, Javorniški Rovt 24, roj. 
27. II. 1923, osebno izkaznico, reg. št. 
331, ser. št. 0345041, izdano na Jesenicah. 

G607 

Smrdelj Miro, Ljubljana, Prečna 2/II, 
osebno izkaznico, »eg št. 91141/51, eer. 
št. F-0113451, izdano v Ljubljani.     6158 

Sobočan Terezija, Slov. Bistrica, Graj- 
ska 72, osebno izkaznico, reg. št. 28603, 
izdano v Slov. Bistrici, in sindikalno iz- 
kaznico  št.  73013. 5772 

Stepan Matija, Ljubljana, Smartinska 
21, osebno Izkaznico, reg. št. 12460, ser. 
št. 02•70, izdano v Sežani. 0265 

Stopar Ana, Loka 7 pri Framu, osebno 
izkaznico, reg. št. 7550, eer. št. 0566335, 
izdano v Mariboru I. 1951. 6019 

Sabec Albina, roj. Simonič 8. VIII. 
1921, Postojna, Trg IV. armije, železniška 
postala, osebno izkaznico, ser. št. F— 
0626495, reg. žt. 10185. 5085 

Savli Ivana roj. Murko, Tolmin, Bazo- 
viška 3, osebno izkaznico, izdano v Tol- 
minu, ser. št. 0393248, reg. št. 14438 z dne 
3 II. 1951 in izkaznico OF št. 530531, 
izdano 1. IV. 1952 v Tolminu. 5771 

Šergan Ignac, Maribor, Partizanska 1. 
osebno izkaznico, reg. št. 7073, ser. št. 
0021884, izdano v Mariboru 5. I. 1951. 

6042 

škerget Avgust, Sv. Trojica v Slov. go 
ricah, osebno izkaznico, reg. št. 19983, 'eer. 
št. 0575916; izdano 1. 1951. 6047 

Škof Ivan, Dragomlja vas 11, p. Suhor 
pri Metliki, osebno izkaznico, ser. št 
85280, reg. št. 1970. 5475 

Skrlj Milau, p. Begunje 3, pri Cerknici, 
osebno izkaznico, reg. št. 42839, izdano 
pri OLO Ljubljana okolica. 6724 

Smigoc Rozalija, Brezje 8 pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 34310, ser. št. 
0036244, izdano v Mariboru 30. I. 1951. 

0018 

Stuber Alojzija, Sp. 'Korena, Slov. gor. 
osebno izkaznico, reg. št. 17734, ser. št. 
0580713, izdano i. 1951. 6041 

Šušteršič Marija, Vrhnika, Tržaška 28, 
člansko izkaznico sindikata obrtnih de- 
lavcev št. 320178, izdano od podružnice 
št. 2 na Vrhniki. 6133 

Teli Marija, Ljubljana, Lepodvorska 23, 
osebno izkaznico, reg. št. 87454/51, eer. 
št. F-,0109764, izdano v Ljubljani.      6082 

Titovi zavodi »Litostroj« Ljubljana, pro- 
metno knjižico za motorno kolo znamke 
»NSU«, evid. št. S-00102. 6210 

Toplak Katarina roj. Horvat 22. X. 
1896, Kapca 24, M. Sobota, osebno iz- 
kaznico, ser. št. G— 0230023, reg. št. 
7313, izdano 3. II. 1951 v Dol. Lendavi. 

5604a 

Trampuž Alojz, Novelo 6, p. Kostanje- 
vica na Krasu, osebno izkaznico, reg. št. 
18110, ser   št. 0285944, izdano v Gorici. 

6090 

Troppan Angela, Ljubljana, Beethov- 
nova 16, osebno izkaznico št. 0036592, 
izdano v Ljubljani. 6017 

Urbanija ing. Anton,, Ljubljana, Stadi" 
onska 3, roj. 21. VI. 1952, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 60672/51, ser. št. 0082982. 

6159 

Valič Antonija, Ljubljana, Trnovska ul. 
15, oeebno izkaznico, reg. št 87935/51, 
eer. št. F—0110245, izdano v Ljubljani. 

6016 

Velebec Vlado, Sp. Zadobrova 23, član- 
sko izkaznico sindikata kovinske stroke, 
izdano v Ljubljani. " 6077 

Verbič Andrej, Vrhnika, Sušnikova 11, 
izkaznico o spominskem znaku 1941 žt: 
1253. 5798 

Vcael Anton, roj. 8. X. 1925, M. Sobota, 
Lendavska 15, osebno izkaznico, reg. št. 
47484, eer. it. 129194, izdano v M. Soboti. 

, 6076 

Vetrih Zora, Maribor, Puncerjeva, prej 
Jelačičeva. osebno izkaznico, reg. št. 
3951, ser. št. 0031297, izdano v Mariboru 
24. I. 1951. 6038 

Vezjak Rozalija, Maribor, Linhartova 
10, osebno izkaznico, reg. št. 17321, ser. 
Št. 0018337, izdano 4. I. 1951 v Mariboru. 

5718 

Vinarska zadruga v Kostanjevici objavo 
o izgubi prometab knjižice št. 6165 oseb- 
nega avtomobila »Opel 13«, evid. št. 
S-3278 v Uradnem listu LRS Št. 37, ker se 
je ista našla .     2740 

Vinogradniška delovna zadruga, Lit- 
merk, prometno knjižico motornega kolesa 
št.  tablice S—04848. 5715 

Volk Stanislav, Ljubljana, Vič, osebno 
izkaznico, reg. št. 88755/51, sindikalno 
izkaznico št. 03713 in tovarniško izkazni- 
co, izdano  v   »Litostroju«  Ljubljana. 

5506 
Vudopivee Milena, Ljubljana, osebno iz- 

kaznico, reg. št 94138/51, ser. 51. 
F-0116348, izdano  v  Ljubljani. /6261 

Vrtačie Stan«, Ljubljana, delovno knji- 
žico, izdano v Ljubljani 6202 

Zadravcc Stanko, Kog, osebno izkaznic, 
reg. št 14410, ser. št F-023S720, izdano 
v Ljutomeru. 5770 

Zajšek Dragica, Ljubljana, Šišen- 
ska 14, osebno izkaznico, reg. številka 
14297/51, ser. št. F-0030607, izdano v 
Ljubljani. 6103 

Zelinka Umerik, Ljubljana, Celovška 34,- 
osebno izkaznico, reg. št. 60291/51, .ser, 
št F00S2G01, Izdano v Ljubljani.       6073 

Zorjan Julka, Maribor, Tezno, Zagreb- 
ška 5, osebno izkaznico, reg. Št. 18931, 
ser. št. 0008277, izdano v Mariboru 1. 
1951. 6045 

Zupančič Silvester, Ljubljana, Rudnik, 
osebno izkaznico, reg. št. 70572/51, ser. 
št.   F-0092882,  izdano  v  Ljubljani. 

6157 

Žagar Viktor, Ljubljana, Pokopališka 
14, osebno izkaznico, reg. št. 25Î35/ôl> 
ser. št. F0O47445, izdano v Ljubljani. 

' 6102 
Žgajner Ana, Muta 95, osebno izkaz- 

nico, reg.'št. 18111, ser. št. 0279421, ij- 
dano na Muti. , 6132 

Žušič Ljudmila, Miren 245, Gorica, oseb- 
no 'izka-nico, reg. St. 20785, ser. št 
0289087. ó96" 

Izdaja »Uradni list LRS«. Direktor in odgovorni urednik: ar. Rastko Močnik, tiska .tiskarna »Toneta Tomšiča« v Ljubljani.* 



Št. 19 - 9. VII. 1952 URADNI LIST Stran -.203 

tisti volilni skupini, ki ima po prvi razdelitvi največji 
odstotek vrednosti družbenega produkta, nato tisti, 
ki ima za njo največji odstotek in tako dalje, dokler 
se ne razdeli vse preostalo število mandatov. 

Na enak način se tudi v volilni skupini kmetijstva 
razdeli  rriorebitni ostanek  mandatov na podskupine. 

95. člen 

Će bi kakšni volilni skupini (podskupini) ne pri- 
padel niti en mandat, se ji dodeli en mandat ne glede 
na odstotek udeležbe pri doseženem družbenem pro- 
duktu okraja oziroma mesta. 

Skupno število odborniških mandatov za zbor pro- 
dajalcev se poveča za število, ki se dodeli po prejš- 
njem odstavku. 

3. Volilne enote in razdelitev odborniških mést 
na posamezne volilne enote 

96. člen 

število odbornikov, ki' jih volijo posamezne go- 
spodarske organizacije v posamezni volilni skupini, 
se, določi po razmerju med številom proizvajalcev, 
organiziranih v posamezni gospodarski organizaciji, 
•o med skupnim številom proizvajalcev, organiziranih 
v vseli gospodarskih organizacijah na posameznem 
gospodarskem področju (panogi), ki je posebna vo- 
lilna skupina. 

Na enak način se razdeli skupno število odbor- 
niških mest, dodeljenih posamezni podskupini s pod- 
r°čja kmetijstva, na posamezne kmetijske organiza- 
ClJe, ki spadajo v to podskupino. 

Količnik za porazdelitev mandatov na posamezne 
gospodarske organizacije iz ene volilne skupine (pod- 
skupine) se določi tako, da se skupno število proizva- 
jalcev v okviru ene volilne skupine (podskupine) deli 
8 številom odborniških mest, ki je določeno za volilno 
skupino (podskupino). 

97. člen • 
Volilno enoto sestavlja ena ali več gospodarskih 

°rgahizacij. 
98. člen 

: r. Gospodarska organizacija, ki šteje toliko " pro- 
dajalcev, kolikor znaša količnik, je samostojna 
volilna enota in voli najmanj enega odbornika. 

Če kakšna gospodarska organizacija nima toliko 
Proizvajalcev, kolikor znaša količnik, in ne more sama 
zase voliti vsaj enega odbornika, se dvoje ali več go- 
spodarskih organizacij iste gospodarske panoge ozi- 

' •°•• istega gospodarskega področja združi v ;eno 
volilno enoto., V taki volilni enoti se voli en odbornik 
ftli največ-dva» 

99. člen 

Če na način, določen v 96. členu tega zakona, vsa 
°dborniška mesta, ki odpadejo na posamezno volilno 
sj£Upino, ne bi bila razdeljena, se preostala odborniška 
^esta dodelijo tako, da dobijo po eno odborniškd# 

mesto po vrsti tiste volilne enote, ki imajo največji 
0stanek nad količnikom. • 

100. člen 

0i   • \  četrti   volilni,  skupini   (obrt)   sestavljajo   vsi 
•    nni    obrati    in    delavnice    na   območju    okrajne 

estne) obrtniške zbornice eno volilno enoto. 

101. Člen 
Okrajni oziroma mestni ljudski odbor določi • 

svojim sklepom na podlagi določb 91. do 93. člena tega 
zakona: 

1. skupno število odbornikov zbora proizvajalcev; 
2. število odbornikov, ki jih volijo posamezne, vo- 

lilne skupine oziroma podskupine! 
3. število odbornikov, ki jih v okviru vsake volilne 

skupine oziroma podskupine volijo posamezne gospo- 
darske organizacije, ki so posebna volilna enota; 

4. katere gospodarske organizacije v okviru po- 
sameznih volilnih skupin (podskupin) sestavljajo 
skupne volilne enote in koliko odbornikov voli vsaka 
skupna volilna enota. 

Sklep o sestavljanju skupnih volilnih enot izda 
ljudski odbor na podlagi sporazumnega predloga go- 
spodarskih organizacij, ki naj pridejo v skupne vo- 
lilne enote. Če se tie morejo sporazumeti, odloči 
ljudski odbor sam, upoštevaje razloge, navedene v 
predlogih posameznih gospodarskili organizacij. Hkra- 
ti ugotovi ljudski odbor, ali so dani pogoji, da se 
poveča skupno število odbornikov zbora proizvajalcev 
po določbi drugega odstavka 95'. člena   lega zakona. 

Sklep potrdi  Prezidi} Ljudske skupščine LRS. 

4. Volilna telesa 

102. člen 

Odbornike zbora proizvajalcev voli volilno telo 
vsake volilne enote. 

105. člen 

Volilno telo takih gospodarskih organizacij, ki 
same volijo vsaj enega odbornika, je njihovo pred- 
stavniško (elo (delavski svet gospodarske organiza- 
cije). Ce gospodarska organizacija nima izvoljenega 
predstavniškega telesa, je volilno telo članski sestanek - 
sindikalne organizacije.    ì     '    , '        " 
.   , Volilno telo kmetijske zadruge je njen zadružni 
zbor. - •      •    \ 

V volilni skupini obrti je volilno telo skupščina 
okrajne ali mestne obrtniške zbornice skupaj z de- 
legati tistih sindikalnih organizacij v okraju, katerih 
člani so obrtni delavci. 

104. člen 

Volilno telo takih gospodarskih < organizacij, ki 
sestavljajo, skupno volilno enoto, sestavljajo delegati 
predstavniških teles gospodarskih organizacij, zdru- 
ženih v volilno enoto, oziroma na članskem sestanku 
sindikalne organizacije izvoljeni delegati, če kakšna 
'gospodarska organizacija nima predstavniškega telesa. 

5. Kandidiranje, glasovanje in ugotavljanje volilnih 
izidov , 

a)   V  gospodar   ki  organizaciji,  ki  je 
samostojna   volilneeno,ta, 

• * ' ' '    ^ 
v        105. člen 

Kadar je gospodarska organizacija v samostojna 
volilna enota, se postavi volilna komisija, določijo 
kandidati in izvolijo odborniki na seji oziroma zboru 
volilnega telesa. i 

106. člen ' 
Volilno telo izvoli na svoji seji izmed sebe volilno 

komisijo, ki vodi volitve odbornikov. Volilna komisija 
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je sestavljena iz treh članov; ti izberejo izmed sebe 
predsednika.  ' 

Volilno komisijo volijo člani volilnega telesa 
javno z dviganjem rok, če sami drugače ne sklenejo. 

107. člen 

Vsak član volilnega telesa lahko predlaga največ 
toliko kandidatov, kolikor je treba izvoliti odbornikov. 

Kandidatov mora biti najmanj dvakrat toliko, kot 
se voli odbornikov. 

Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati. 
Ako je član volilne komisije predlagan za kandidata, 
te izvoli na njegovo mesto drug član volilnega telesa. 

108. člen 

Po končanem predlaganju kandidatov sestavi vo- 
lilna komisija seznam kandidatov tako, da vpiše kan- 
didate po vrsti, kakor PO bili predlagani. Pred imenom 
vsakega kandidata se vpiše zaporedna številka. 

Volilna komisija nato prebere na seji članom 
volilnega telesa seznam kandidatov in ga razobesi v 
prostoru, v katerem je seja volilnega telesa. 

109. člen 

Glasuje se tajno z glasovnicami. 
Na vsaki glasovnici morajo biti napisana imena 

vseh kandidatov<po vrsti tako, kot so v seznamu kandi- 
datov, sestavljenem po 108. členu. 

Pred glasovanjem da volilna komisija po eno 
glasovnico vsakemu navzočemu članu volilnega telesa. 

110. člen 

Glasovalec zaznamuje na glasovnici kandidate, ki 
jih hoče voliti, na ta način, da obkroži številke pred 
njihovimi imeni. Zaznamovati mora toliko kandidatov, 
kolikor se voli odbornikov. Dodajati ne sme imen 
oseb, ki niso bile predlagane za kandidate. 

Potem ko je glasovalec obkrožil številke pred 
imeni kandidatov, prepogne glasovnico, pokaže vo- 
lilni komisiji, da ima samo eno glasovnico, in jo vrže 
,v volilno skrinjico. 

!i       •. člen 

Ko je glasovanje končano, prešteje volilna ko- 
misija, koliko glasovalcev je v celoti glasovalo in 
koliko glasov je dobil vsak kandidat. 

Za odbornike zbora proizvajalcev so izvoljeni tisti 
kandidati, ki, so dobili največ glasov. Ako je dvoje 
ali več kandidatov, ki pridejo za dodelitev mandatov 
kot zadnji v pošte v, dobilo enako število glasov, se 
zanje volitve ponovijo: Če dobi tudi pri ponovnih 
volitvah dvoje ali več kandidatov enako število gla- 
sov, odloči med njimi žreb. 

O glasovanju se napravi zapisnik. Zapisnik ob- 
sega: število navzočih članov volilnega telesa, imena 
članov volilne komisije, koliko članov volilnega telesa 
je glasovalo, koliko glasov je dobil vsak kandidat, 
kateri kandidati, so izvoljeni in opozoritve zaradi ne- 
pravilnosti pri volitvah. | ' . 

Volilna komisija razglasi» takoj po končanem 
štetju izid, glasovanja in pošlje zapisnik in drug vo- 
lilni material pristojni okrajni oziroma mestni volilni 
komisiji. 

Okrajna oziroma mestna volilna komisija izda 
izvoljenim odbornikom potrdila o izvolitvi. 

112. člen 

Kolikor v 105. do 111. členu ni drugače določeno, 
se uporabljajo v tem postopku primerno določbe 
četrtega poglavja. 

b) Za več gospodarskih organizacij« 
združenih  v  skupno  volilno  enoto 

113. člen 
Kadar je več gospodarskih organizacij združenih 

v skupno volilno enoto, sestavljajo volilno telo de- 
legati teh gospodarskih organizacij po določbah 104. 
člena tega zakona. 

Okrajni oziroma mestni ljudski odbor določi 
skupno število delegatov, ki sestavljajo volilno telo, 
in tudi, koliko delegatov pošlje vanj vsaka gospo- 
darska organizacija. Skupno število delegatov za po- 
samezno volilno telo ne sme biti manjše ^od 15 in ne 
večje od 90. 

Število delegatov vsake gospodarske organizacijo 
določi ljudski odbor sorazmerno s številom proizva- 
jalcev tako, da pride v vseh gospodarskih organiza- 
cijah na vsakega delegata enako število proizvajalcev. 
Ne glede na to pa mora imeti vsaka gospodarska 
organizacija vsaj enega delegata. 

/ 
114. člen 

Prvo sejo volilnega telesa gospodarskih organi- 
zacij, združenih v eno volilno enoto, skliče tista gospo- 
darska organizacija, ki ima največje število delega- 
tov, če se gospodarske organizacije, ki sestavljajo vo- 
lilno enoto, same drugače ne sporazumejo. 

Seja volilnega telesa je sklepčna, če je navzočih 
najmanj dve tretjini delegatov.       . 

115. člen 

"Volilno telo izbere izmed sebe predsednika, za- 
pisnikarja in volilno komisijo, ki vodi kandidiranje 
in volitve. 

116. člen 

Za postopek pri volitvah se primerno uporabljajo 
določbe 105. do 112. člena tega zakona. 

c)   V  volilnem telesu  za  obrtno  volilo0 

skup ino 

117. člen '  * 

Odbornike, ki jih voli obrtna volilna skupina» 
izvoli skupščina obrtniške zbornice skupaj z delegat' 
tistih sindikalnih organizacij v okraj Uj katerih člani 
so obrtni delavci. 

' Okrajni oziroma mestni ljudski odbor določi 
skupno število delegatov sindikalnih organizacij in 

tudi število, ki pride na posamezno sindikalno or- 
ganizacijo. 

Delegatov sindikalnih organizacij mora biti sku- 
paj toliko, kot je članov skupščine obrtniške zbornice* • 

Za vsako' sindikalno organizacijo določi ljudski 
odbor število delegatov v sorazmerju s številom njeni11 

članov tako, da pride na posameznega delegata enak0 

število članov sindikalne organizacije. 

•     " '       118. člen 
Sejo volilnega telesa za obrtno volilno skupin 

skliče upravni odbor obrtniške zbornice. < 
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Volilno telo lahko dela, če je navzočih najmanj 
dve tretjini njegovih članov. 

119. člen 

Za postopek pri volitvah, ki jih opravlja volilno 
telo za obrtno volilno skupino, se primerno uporab- 
ljajo določbe 116. člena tega zakona. • 

Drugi del 

ODPOKLIC ODBORNIKOV LJUDSKIH 
ODBOROV 

Sesto poglavje 

SPLOŠNE DOLOČBE / 

' 120. člen 

Volivci lahko odpokličejo odbornika, ki ne uživa 
več njihovega zaupanja. 

121. člen 

Pravico, odpoklicati odbornika občinskega ljud- 
skega odbora in odbornika okrajnega oziroma mest- 
nega zbora, imajo volivci volilne enote, v kateri je 
bil odbornik izvoljen. 

Pravico, odpoklicati odbornika zbora proizvajal- 
Cev, imajo člani volilnega telesa tiste volilne enote, 
v kateri je bil odbornik izvoljen. 

122. člen 
Predlog zä odpoklic odbornika okrajnega ali 

cestnega ljudskega odbora ali ljudskega odbora mest- 
ne občine s posebnimi pravicami se poda Prezidi j u 
Mudske skupščine LRS, predlog za odpoklic občin- 
skega odbornika pa okrajnemu oziroma mestnemu 
ljudskemu odboru. 

123. člen > 
Ce se odpokliče odbornik, se razpišejo nadomestne 

volitve v volilni enoti, v kateri je bil izvoljen. 

124. člen 
Ö odpoklicu se glasuje tajno z glasovnicami. 

- Odbornik je odpoklican 'samo, če je za odpoklic 
glasovala večina volivcev, ki so se udeležili,glasovanja 
0 odpoklicu, v vsakem primeru pa najmanj tretjina 
volivcev volilne enote oziroma tretjina članov volil- 
nega telesa, ki je odbornika izvolilo. 

125. člen 
,    Odpoklicanemu    odborniku   preneha   mandat   z 
dnem, ko je njegov odpoklic izglasovan. 

126. člen 
Kolikor ni v tem poglavju drugače določeno, 

^eIJaJo tudi za odpoklic določbe prvega poglavja tega 
*akona. 

Sedmo poglavje 

ODPOKLIC ODBORNIKOV OBČINSKEGA LJUD- 
SKEGA ODBORA IN OKRAJNEGA OZIROMA 

MESTNEGA ZBORA 

i. Predlog za odpoklic in razpis glasovanja 
o odpoklicu 

127. člen 
.    Postopek za odpoklic odbornika občinskega ljud- 

*    eSa odbora in okrajnega oziroma mestnega zbora 

se začne^ če to predlaga najmanj petina volivcev vo- 
lilne enote, v kateri je bil odbornik izvoljen. 

Postopek za odpoklic odbornika se začne tudi na 
predlog občinskega ljudskega odbora ali okrajnega 
oziroma mestnega zbora, in sicer za takega odbor- 
nika, ki se najmanj šest mesecev ni udeležil nobene 
seje ljudskega odbora oziroma svojega zbora ali 
sveta ljudskega odbora, katerega član je, in se ZA to 
ne opraviči. 

128. člen 

Predlog za odpoklic je lahko samo pismen. 
Predlog za odpoklic mora obsegati: 
1. priimek, ime, poklic in bivališče odbornika, 

čigar odpoklic se predlaga; 
2. ime ljudskega odbora, ki mu odbornik pripada; 
3. označbo volilne enote, v kateri je bil odbornik 

izvoljen; 
4 zakaj se predlaga odpoklic; ' 
5. ime, priimek in bivališče volivcev, ki predlagajo 

odpoklic, in njihove podpise. 
Podpisi predlag <eljev morajo biti overjeni od 

pristojnega ljudskega odbora ali od organa, pristoj- 
nega za overitev. 

Predlogu za odpoklic odbornika občinskega ljud- 
skega odbora in odbornika okrajnega oziroma mest- 
nega zbora je treba priložiti potrdilo občinskega ljud- 
skega odbora, da so predlagatelji vpisani v volilni 
imenik in volilni upravičenci v volilni enoti, v kateri 
je bil odbornik izvoljen. 

Za vlagatelje veljajo prvi trije podpisniki pred- 
loga. Ce predlaga odpoklic občinski ljudski odbor ali 
okrajni oziroma mestni zbor, velja za vlagatelja pred- 
loga ljudski odbor oziroma njegov zbor. 

129. člen 

Predlogu za odpoklic odbornika občinskega ljud- 
skega odbora in okrajnega oziroma mestnega zbora, ki 
ga predloži določeno število volivcev, se mora pri- 
ložiti tudi potrdilo pristojnega ljudskega odbora o 
skupnem številu vpisanih volivcev v volilni enoti. 

130. člen „ • 

Prezidij Ljudske skupščine LRS oziroma man- 
datno-imunitetna komisija okrajnega. oziroma mest- 
nega zbora, kateri se predloži predlog .za odpoklic, 
preskusi, ali je predlog za odpoklic sestavljen v skladu 
z določbami tega zakona. ;••'•* 

Prezidij Ljudske skupščine LRS oziroma mandat- 
no-imunitetna komisija zavrne predlog, ki- ne ustreza 
pogojem 5. točke 128. člena glede potrebnega števila 
podpisov \predlagateljev, in to sporoči,predlagateljem. 

Ce ima predlog za odpoklic kakšne druge po- 
manjkljivosti, vrne Prezidij Ljudske skupščine LRS 
oziroma mandatno-imunitetna komisija predlagateljem 
predlog,in jim določi rok, v katerem morajo pomanjk- 
ljivosti odpraviti. J 

Organ, kateremu se predloži predlog za odpoklic 
(122. člen), ne preskuša, ali so razlogi v predlogu za 
odpoklic utemeljeni,.      '     , 

131. člen 

Ce Prezidij Ljudske skupščine LRS oziroma 
okrajni  ali  mestni  zbor  na  podlagi  mnenja  tvoje 
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mandatno-imunitetne komisije ugotovi, da predlog 
za odpoklic odbornika ustreza določbam tega zakona 
oziroma da so grajane pomanjkljivosti v danem roku 
odpravljene, potrdi predlog in razpiše v volilni enoti, 
v kateri je bil odbornik izvoljen, glasovanje o od- 
poklicu. . 

Sklep, s katerim se razpiše glasovanje o odpoklicu, 
mora obsegati: priimek, ime, poklic in bivališče od- 
bornika, čigar odpoklic se predlaga, volilno enoto, v 
kateri se bo glasovalo o odpoklicu, in dan glasovanja. 
Od dneva razpisa do dneva glasovanja mora preteči 
najmanj štirinajst dni. 

Glasovanje se opravi v nedeljo. 

132. člen 

Organ,  ki   je   razpisal   glasovanje  o  odpoklicu, 
pošlje  sklep  o   razpisu   glasovanja  pristojni   volilni 
komisiji ljudskega odbora, katerega član je odbornik, 

v in odborniku, o čigar odpoklicu naj se glasuje. 

2. Glasovanje o odpoklicu in ugotovitev izida 
glasovanja 

133. člen 

Pristojna volilna komisija mora najpozneje deset 
dni pred dnevom glasovanja objaviti sklep o razpisu 
glasovanja o odpoklicu na območju volilne enote, v 
kateri bo glasovanje, določiti volišča in imenovati za 

. vsako volišče odbor za glasovanje o odpoklicu. Vsa- 
kemu odboru za glasovanje o odpoklicu pošlje en 
izvod sklepa o razpisu glasovanja.- 

Volivci glasujejo o odpoklicu na voliščih na ob- 
močju volilne enote, v kateri se glasuje o odpoklicu. 

134 člen 

Najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja o 
odpoklicu lahko odbornik, o čigar odpoklicu se gla- 
suje, in vlagatelji predloga za odpoklic priglasijo 
volilni komisiji po enega zaupnika in njegovega na- 
mestnika za vsako volišče. Predlagani zaupniki in 
namestniki morajo imeti volilno pravico. Predsednik 
volilne komisije izda najpozneje 48 ur po prejemu, 
priglasitve potrdilo vsakemu priglašenemu zaupniku 
in namestniku, da je lahko navzoč pri delu odbora za 
glasovanje o odpoklicu. 

Odborniki, o katerih odpoklicu se glasuje, in 
predlagatelji odpoklica lahko priglasijo svojega za- 
upnika in njegovega namestnika tudi za udeležbo pri 
delu volilne komisije. 

. 135. člen 

Na vsakem volišču se postavi glasovalna skrinjica. 
Na skrinjico se pritrdi sklep o razpisu glasovanja o 

/ odpoklicu. 
136. člen , 

O odpoklicu se glasuje z glasovnicami. 
Na -glasovnici mora biti priimek, ime in poklic 

odbornika, o čigar odpoklicu se glasuje, poleg njego- 
vega imena pa morajo biti druga pod drugo napisane 
besede »za odpoklic« in >proti odpoklicu«. 

Predsednik odbora *.a glasovanje o odpoklicu iz- 
roči vsakemu volivcu glasovnico. 

Če volivec glasuje za odpoklic, odbornika, obkroži 
besedi »ia odpoklic«, če pa glasuje proti odpoklicu, 
obkroži besedi »proti odpoklicu«. , 

137. člen 

Ko je glasovanje končano, prešteje odbor za 
glasovanje o odpoklicu glasovnice in ugotovi število 
glasovnic »za odpoklic« kakor tudi število glasovnic 
»proti odpoklicu«. 

Odbor napravi o svojem delu zapisnik. Vanj vpiše 
skupno število volivcev, vpisanih v volilni imenik 
oziroma v izpisek iz volilnega imenika, število gla- 
sovnic »za odpoklic« kakor tudi število glasovnic 
»proti odpoklicu« in koliko glasovnic je neveljavnih. 

Nato razglasi predsednik odbora za glasovanje a 
odpoklicu izid glasovanja pred poslopjem, v katerem 
se je glasovalo. 

N 138. člen 

V 24 urah pò končanem glasovanju pošlje odbor 
za glasovanje o odpoklicu vse spise o glasovanju 
volilni komisiji. 

Volilna komisija ugotovi na podlagi zapisnika 
odbora za. glasovanje po volilnem imeniku skupno 
število volivcev volilne enote, skupno število voliv- 
cev, ki so glasovali za odpoklic, in skupno število 
volivcev, ki so glasovali proti odpoklicu. Na podlagi 
tega ugotovi, ali je odbornik odpoklican. Te podatke 
vpiše komisija v zapisnik o svojem delu. 

139. člen 

Ce volilna komisija pri ugotavljanju izida glaso- 
vanja o odpoklicu ugotovi, da so bile na posameznih 
voliščih nepravilnosti, ki so vplivale na izid glaso- 
vanja, razveljavi glasovanje na teh voliščih in odredi 
ponovno glasovanje za prvo prihodnjo nedeljo. 

140. člen 

Volilna komisija objavi izid glasovanja na oglasni 
deski okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbora 
in pismeno naznani izid glasovanja odborniku, o čigar 
odpoklicu se je glasovalo. 

Volilna komisija pošlje takoj mandatno-imunitetni 
komisiji ljudskega odbora oziroma okrajnega ali mest- 
nega zbora, katerega odbornik je odpoklican, poročilo 
o svojem delu z vsemi spisi, ki se nanašajo na posto- 
pek v zvezi z odpoklicem. 

Ce mandatno-imunitetna.komisija ugotovi, da je 
bil postopek za odpoklic pravilen in da je z odpo- 
klicem prenehal odbornikov mandat, predlaga ljud- 
skemu odboru oziroma okrajnemu ali mestnemu 
zboru, da se razpišejo nadomestne volitve. 

141. člen 

Določbe četrtega poglavja tega zakona o delu 
volilne komisije in volilnega odbora, o volilnem ma- 
terialu, o postopku pri glasovanju in o razglasitvi 
volilnih izidov se primerno uporabljajo tudi za po- 
stopek o odpoklicu, kolikor ni v tem poglavju drugače 
določeno. 

Osmo   poglavje 

ODPOKLIC ODBORNIKOV ZBORA 
PROIZVAJALCEV 

1. Predlog za odpoklic in razpis glasovanja 
o odpoklicu 

142. člen 
Postopek za odpoklic odbornikov zbora proizva- 

jalcev se začne: .'•,•• 
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a) za odbornika, ki ga je izvolil delavski svet 
gospodarske organizacije ali zbor kmetijske zadruge 
- na predlog najmanj petine članov delavskega sveta 
oziroma petine vseh članov kmetijske zadruge, ki 
imajo splošno volilno pravico; 

b) za odbornika, ki ga je izvolilo skupno volilno 
telo, sestavljeno iz delegatov dveh ali več gospodar- 
skih organizacij — na predlog delavskega sveta e. e 
gospodarske organizacije oziroma delavskih svetov 
več gospodarskih organizacij, v katerih je najmanj 
petina vseh proizvajalcev tiste volilne enote, v kateri 
je bil odbornik, lki naj se odpoklice, izvoljen; 

c) za odbornika, ki ga je izvolilo volilno telo, 
sestavljeno iz delegatov dveh ali več kmetijskih za- 
drug — na predlog zbora ene zadruge oziroma zborov 
več zadrug, v katerih je najmanj petina članov vseh 
kmetijskih zadrug tiste volilne enote, v kateri je bil 
odbornik, ki naj se odpokliče, izvoljen; 

č) za odbornika, ki ga je izvolilo volilno telo, 
sestavljeno iz članov obrtniške zbornice in delegatov 
sindikalnih organizacij obrtnih delavcev — na predlog 
najmanj petine skupnega števila članov ^obrtniške 
zbornice ali na predlog najmanj petine vseh obrtnih 
delavcev v okraju oziroma mestu, (lci so člani sindikal- 
nih organizacij obrtnih delavcev. 

Postopek za odpoklic odbornika zbora proizva- 
jalcev se začne tudi na predlog zbora proizvajalcev, 
in sicer zu takega odbor ika, ki se najmanj šest me- 
secev ni udeležil nobene seje ljudskega odbora ozi- 
roma svojega zbora ali sveta ljudskega odbora, 
katerega član je, in se za to ne opraviči. 

143. člen 
Predlog za odpoklic mora biti pismen in mora 

obsegati podatke po 1. do 4. točki drugega odstavka 
128. člena. , _ 

Predlogu za odpoklic po točki a) 142. člena je 
treba priložiti zapisnik seje delavskega sveta oziroma 
zbora kmetijske zadruge ter potrdilo okrajnega ozi- 
roma mestnega ljudskega odbora o skupnem številu 
volivcev te volilne enote. 

Predlogu za odpoklic po' točki b) oziroma točki c) 
142. člena mora biti priložen prepis zapisnikov sej 
delavskih svetov oziroma zborov kmetijskih zadrug, 
na katerih je bil predlog sprejet, in potrdilo okrajnega 
oziroma mestnega ljudskega odbora, da število delav- 
cev in uslužbencev gospodarskih organizacij oziroma 
število članov kmetijskih zadrug, ki predlagajo od- 
poklic, znaša petino volivcev tiste volilne enote, ki je 
izvolila odbornika. 

Predlogu za odpoklic, ki ga po točki č) 142. člena 
stavijo člani obrtniške zbornice, je treba priložiti 
prepis zapisnika seje skupščine obrtniške zbornice 
oziroma članskega sestanka sindikalne organizacije 
obrtnih delavcev ter potrdilo okrajnega ljudskega 
odbora o skupnem številu članov obrtniške zbor- 
nice oziroma članov sindikalnih organizacij obrtnih 
delavcev. . i 

Za vlagatelja predloga po točki a), b) in c) 142. 
člena, veljajo delavski sveti' gospodarskih organizacij 
oziroma kmetijske zadruge. , 

Za vlagatelje predloga po točki č) 142. člena ve- 
ljajo prvi trije podpisniki predloga, če dajo predlog 
obrtni delavci; če da predlog obrtniška zbornica, velja 
za vlagatelja obrtniška zbornica. , 

Če predlaga odpoklic odbornika zbor proizvajal- 
cev, velja za vlagatelja predloga zbor. , 

144. člen 

Prezidij Ljudske skupščine LRS, ki se mu pred- 
loži predlog za odpoklic, preskusi, ali je predlog za 
odpoklic v skladu z določbami tega zakona. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS zavrne predlog 
za odpoklic če ugotovi, da odpoklica ni predlagalo 
predpisano število za to upravičenih volivcev. To spo- 
roči vlagateljem predloga. 

Ce ima predlog za odpoklic kakšne druge pomanj- 
kljivosti, vrne,Prezidij Ljudske skupščine LRS pred- 
log vlagateljem, da napake odpravijo v roku, ki jim 
ga določi. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS ne raziskuje, ali 
so razlogi v predlogu za odpoklic upravičeni. 

145. člen 

Če Prezidij Ljudske skupščine LRS ugotovi, da 
predlog za odpoklic ustreza določbam tega zakona 
oziroma da so bile pomanjkljivosti v danem roku 
odpravljene, potrdi predlog in razpiše glasovanje o 
odpoklicu v volilni enoti, v kateri je bil odbornik 
izvoljen. 

Sklep, s katerim se razpiše glasovanje o odpoklicu, 
mora obsegati: priimek, ime, poklic in bivališče odbor- 
nika, čigar odpoklic se predlaga, volilno enoto, v ka- 
teri bo glasovanje, in dan glasovanja. 

146. člen 

Prezidij Ljudske skupščine LRS pošlje sklep o 
razpisu glasovanja pristojni okrajni volilni komisiji, 
ljudskemu odboru, katerega član je odbornik, in od- 
borniku, o čigar odpoklicu naj se glasuje. 

Razpis glasovanja o odpoklicu se naznani tudi 
gospodarskim, organizacijam, i.i sestavljajo volilno 
enoio, in sindikalnim organizacijam (113. člen). 

2. Glasovanje o odpoklicu • ugotovitev izida 
,      glasovanja 

14?. člen 

Glasovanje o odpoklicu odbornika opravi volilno 
telo, v katerem je bil odbornik izvoljen. 

Glasovanje o odpoklicu vodi komisija treh članov; 
izvoli jo telo, ki glasuje o odpoklicu. i 

148. člen 

O odpoklicu se glasuje z glasovnicami. 
Na glasovnici mora biti priimek, ime in poklic ; 

odbornika, o čigar odpoklicu se glasuje; poleg njego- 
vega imena morajo biti  druga pod drugo napisane 
besede >za odpoklic« in >proti odpoklicuc. ' 

Predsednik komisije izroči vsakemu volivcu gla- 
sovnico, i 

Če glasuje volivec za odpoklic odbornika, obkroži 
besedi »za odpoklic«, če glasuje proti.njegovemu ođ-i 
'poklicu, obkroži besedi »proti odpoklicu«. Odbornik 
je  odpoklican,  če  je  glasovala  za  odpoklic  večina 
glasovalcev. 

149. člen 

Po končanem glasovanju komisija prešteje glasov- 
nice in ugotovi, koliko glasovnic je bilo oddanih za 
odpoklic irf koliko proti odpoklicu. 

Po končanem štetju'glasovnic se vpiše v zapisnik 
skupno število članov, volilnega telesa, število navzo- 
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čih članov, število glasovnic, oddanih za odpoklic, 
število glasovnic, oddanih proti odpoklicu, in število 
neveljavnih glasovnic. • 

Nato se zapisnik z volilnimi spisi pošlje pristojni 
okrajni oziroma mestni volilni komisiji. 

150. člen 

Okrajna oziroma mestna volilna komisija sporoči 
izid glasovanja odborniku, o čigar odpoklicu se je 
glasovalo. 

Če je bil odbornik odpoklican, pošlje volilna komi- 
sija takoj mandatno-imunitetni komisiji zbora proizva- 
jalcev ljudskega odbora, katerega odbornik je bil, po- 
ročilo o svojem delu z vsemi spisi, ki se nanašajo na 
glasovalni postopek. 

Ce Je bil odbornik odpoklican, predlaga mandatno- 
imunitetna komisija zbora proizvajalcev, naj se raz- 
pišejo nadomestne volitve. 

151. člen 

Določbe četrtega poglavja tega zakona o delu 
volilne komisije in volilnega o'bora, o volilnem ma- 
terialu, o postopku pri glasovanju in o razglasitvi 
volilnih izidov/ se primerno uporabljajo tudi za po- 
stopek o odpoklicu, kolikor v tem poglavju ni drugače 
določeno. 

Tretji del 

PRAVNO VARSTVO VOLILNE 
PRAVICE 

Deveto  nog la   je 

OPOZORITVE IN PRITOŽBE 

152. člen 

Na nepravilnosti pri postopku za kandidiranje 
- in na nepravilnosti pri delu volilnih organov, ki na 

volišču vodijo volitve *zirc a glasovanje o odpoklicu, 
imajo volivci pravico, opozoriti pristojno volilno ko- 
misijo. 

Volilna komisija obravnava opozoritve in ukrene 
vse potrebno, da se odpravijo nepravilnosti, oziroma 
rešuje opozoritve v postopku za potrjevanje kandidat- 
nih list in v postopku /a ugotavljanje volilnih izidov 
oziroma izidov glasovanja o odpoklicu. 

Te opozoritve ne odložijo poteka postopka za kan- 
didiranje in tudi ne dein ,rganov, ki na volišču yodijo 
volitve oziroma glasovanje o odpoklicu. 

153. člen 

Zoper nepravilnosti, ki jih napravi pri svojem 
delu okrajna oziroma mestna volilna komisija, zoper 
njene odločbe o ugotovitvi izida glasovanja in tudi. 
v drugih primerih, ki jih omenja ta zakon, se lahko 
vloži pritožba na okrožno sodišče, na katerega ob- 
močju je sedež volilne komisije. Pritožba se vloži pri 
okrajni oziroma mestni volilni komisiji. 

Pritožbo lahko vlože vlagatelji kandidatne liste, 
kandidati, volivci, vlagatelji predloga za odpoklic ter 
odbornik, o čigar odpoklicu se je glasovalo. Pravico 
do pritožbe imajo tudi gospodarske organizacije, kme- 
tijske zadruge, obrtniška zbornica in sindikalne orga- 
nizacije obrtnih delavcev. 

Pritožba se vloži najpozneje v treh dneh, potem 
korje okrajna oziroma mestna volilna komisija ob- 

javila volilni izid oziroma izid glasovanja o odpoklicu. 
Pritožba nima odložilno moči. 

Te pritožbe rešuje sodišče kot nujne; odločba 
sodišča je dokončna. 

154. člen 

Če okrožno sodišče v pritožbenem postopku ugo- 
tovir da so se pri glasovanju ali pri delu organov, 
ki na volišču vodijo volitve oziroma glasovanje o 
odpoklicu, zgodile take nepravilnosti, ki bi lahko 
vplivale na volilni izid oziroma na izid glasovanja 
o odpoklicu, 'razglasi volitve oziroma glasovanje o 
odpoklicu na posameznih voliščih ali v vsej volilni 
enoti za neveljavne. > 

Deseto  poglavje 

KAZENSKE DOLOČBE 

' 155. člen 

Kaznivo dejanje stori in se kaznuje z denarno 
kaznijo ali z zaporom do enega leta: 

1. kdor s podkupovanjem vpliva na volivca, ia 
ne bi glasoval ali da bi glasoval po tuji volji ali da 
bi podpisal kandidaturo oziroma kandidatno listo ali 
predlog za odpoklic ali da bi odrekel podpis; 

2. kdor pri istih volitvah glasuje več kot enkrat 
ali poskusi več kot enkrat glasovati; 

3. kdor pri volitvah ali glasovanju o odpoklicu 
glasuje ali poskusi glasovati namesto drugega pod 
njegovim imenom; 

4. 'kdor kakorkoli prekrši tajnost glasovanja; 
5. kdor napade volilni odbor oziroma odbor za 

glasovanje o odpoklicu, volilno komisijo ali katerega 
njihovih članov ali zaupnika kandidata ali na kakršen- 
koli način ovira delo volilnega odbora oziroma odbora 
za glasovanje o odpoklicu ali volilne komisije; 

6. kdor pride na volišče z orožjem ali nevarnim 
orodjem ali kdor brez naročila predsednika volilnega 
odbora oziroma odbora za glasovanje o odpoklicu 
ukaže, da se pripelje oborožena sila na volišče, ali jo 
pripelje sam brez njegovega ulaza; 

7. kdor uničj, prikrije, poškoduje ali odnese kakš- 
no listino o volitvah oziroma o glasovanju o odpoklicu 
ali kakršenkoli predmet, ki je namenjen za volitve 
oziroma glasovanje o odpoklicu, ali spremeni število 
glasov z dodajanjem, odvzemanjem ali kako drugače 
ali kdor brez pooblastila predrugači kandidaturo ozi- 
roma kandidatno listo potem, ko \o jo predlagatelji 
že'podpisali, ali brez pooblastila spremeni.predlog za 
glasovanje o odpoklicu ali kakšno drugo listino v zvezi 
z glasovanjem o odpoklicu. 

156. člen , 

Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 
do ,5000 dinarjev ali s kaznijo zdpora.do 15 dni: 

1. kdor se pri glasovanju nedostojno, obnaša; 
2. kdor potem, ko je glasoval oziroma ko se do- 

ženc, da ni vpisan v volilni imenik, na opomin pred- 
sednika volilnega odbora noče oditi z volišča. 

157. člen 

Kazniva dejanja i prekrške po tem zakonu, i 
so storjeni do dneva volitev oziroma glasovanja o 
odpoklicu ali na sum dan volitev oziroma glasovanja 
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o odpoklicu, vpišejo organi, ki na volišču vodijo vo- 
litve oziroma glasovanje o odpoklicu, v zapisnik z 
imrni storilcev in jih naznanijo pristojnemu javnemu 
tožilcu. 

• 
Četrti del 

Enajsto  poglavje 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

158. člen 
Vse listine, predlogi za potrditev kandidatnih list. 

pritožbe in druge vloge in tudi vba opravila pred ljud- 
skimi sodišči, ki so v zvezi b trm /rakonom, so prosta 
vseh državnih pristojbin. 

159. člen 

Pristojni republiški državni organ je pooblaščen, 
da izda navodila za izvršitev tega zakona kakor tudi 
da predpiše obrazec za volilni material. 

160. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dnn po objavi v 
>Uradnem listu LRS*. 

U št. 84 
Ljubljana, dne 8. julija 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmnr 1. r. 

jem mesta Maribor, in ki obsega tele katastrske ob- 
čine in naselja mesta Maribor: 

Občina Kamnica 

92. 

Ukaz 
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 

razglaša Prezidi j Ljudske skupščine LR Slovenije 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o raz- 
delitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje 
in občine, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LR Slo- 
venije na III. izrednem zasedanju dne 50. junija 1952, 
in ki se glasi: 

ZAKON 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O RAZDELITVI LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
NA MESTA, OKRAJE IN OBČINE 

i. člen 

5. člen zakona o razdelitvi Ljudske republike Slo- 
venije na mesta, okraje in občine z dne 18. aprila 1952 
(Uradni list LRS, št. 11/52) se deloma spremeni, in 
sicer: 

1- v točki b) glede mesta Maribor tako: 
a) od mesta Maribor se odcepi katastrska občina 

Rošpoh II z naseljem Rošpoh (del) in priključi k občini 
Srednje v okraju Maribor okolica; 

o) k mestu Maribor se priključita iz okraja Ma- 
•1•0• °kolica od občine Zgornja Kungota katastrski 
občini Mali Rošpoh z naseljem Rošpoh (del) in Morski 
Jarek z naseljem Rošpoh (del); 
v_    c) v sestavu mesta Maribor se ustanovi nova ob- 
čina Kamnica, ki se uvrsti za ožjim mestnim območ- 

Bresternica (del): 
Kamnica: 
Mali Rošpoh: 
Morski jarek: 
Rošpoh I: 

Bresternica (del) 
Kamnica 
Rošpoh (del) 
Rošpoh (del) 
Rošpoh (del) 

2. v točki c) glede mesta Celje spremeni tako: 

k mestu Celje se priključi iz okraja Celje okolica 
od občine Rečica del katastrske občine Tremerje z 
naseljem Tremerje (del); glede na to se pri mestu Celje 
za imenom naselja >Trcmerje* črta beseda >del<. 

2. člen 

7. člen zakona se deloma spremeni, in sicer: 
I. glede okraja Celje okolica tako: 
1. od občine Breze se odcepi del katastrske občine 

Sv. Peter pri Jurkloštru, in sicer del naselja Sv. Peter 
pri Jurkloštru ter priključi k mestni občini Laško; 

2. v občini Vransko se pri katastrski občini Zapla- 
nina za imenom naselja >Zajasovnik< doda beseda 
»(del)«, za imenom »Zaplanina« pa se črta beseda 
>(del)c. 

II. glede okraja Gorica tako: 
1. a) od občine Kanal se odcepi del katastrske 

obline Kal z naseljem Kal nad Kanalom in delom 
nasplja Levpa in priključi k novi občini Kal nad 
Kanalom; 

b) ustanovi se nova občina Kal nad Kanalom, ki se 
uvrsti za občino Grgar, in ki obsega tele katastrske 
občine in naselja: 

8a Kal nad Kanalom 

Kal (del): Kal nad Kanalom, Levpa (del) 

2. a) od občine Šempeter pri Gorici se odcepijo 
katastrske občine Miren (del)* z naseljem Miren, Ore« 
hovlje z naseljem Orchovlje in Vrtoče z naseljem 
Vrtoče in priključijo k novi občini Miren; 

b) ustanovi se nova občina Miren, ki se uvrsti za 
občino Kostanjevica, in ki obsega tele katastrske ob- 
čine in naselja: 

Ha Miren 

Miren (del)*: Miren 
Orehovi je: Orehovi j e 
Vrtoče: Vrtoče 
III. glede okraja Kranj tako: 
1. od občine Gorenja vas se odcepi del katastrske 

občine Gorenji Novaki, in sicer naselje Novine in 
priključi k občini Cerkno v okraju Tolmin; 

2. od občine Zminec se odcepi del katastrske ob- 
čine Kovski vrh, in sicer del naselja Bukov vrh in 
priključi k občini Poljane. 

IV. glede okraja Krško tako: 

1. točka 9. (občina Cerklje ob Krki) se dopolni 
tako, da obstoji katastrska občina Stojanski vrh (dej) 
iz naselij Brvi, Izvir, Poštena vas, Stojanski vrh; 

2. točka 10. (občina Čatež ob Savi) se dopolni tako, 
da obstoji katastrska občina Globočicc iz naselij Čed- 
no, Globočicc. Kamence, Kraška vas, Mali Cirnik, 
Sobenja vas, Stankovo; 
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3. od občine Podsreda se odcepi katastrska občina 
Koprivnica z naselji Koprivnica in Prévoie in pri- 
ključi k občini Senovo; 

4. točka 23. (občina Velika Dolina) se dopolni tako, 
da obstoji katastrska občina Velika Dolina iz naselij 
Cirnik, Gaj, Jesenice, Mala Dolina, Podgračeno, Spod- 
nja Ribnica, Velika Dolin • Zgornja Ribnica. 

V. glede okraja   jubljana okolica tako: 
od mestne občine Vrhnika se odcepi katastrska 

občina Petkovec z naseljem Petkovec in priključi k 
občini Rovte. 

VI. glede okraja Maribor okolica tako: 

1. od občine Brezno — Podvelka se odcepi kata- 
strska občina Zgornja Kapla (del) z naseljem Zgornja 
Kapla (del) ter priključi k občini Ožbalt ob Dravi; 
glede na to se v občini Ožbalt ob Dravi za imenom 
katastrske občine in imeno.n naselja »Zgornja Kapla« 
črta beseda >(del)<; 

2. od občine Šmartno na Pohorju se odcepijo ka- 
tastrske občine Planina z naseljem Planina, Rep z 
naseljem Rep in Sv. Urh z naseljem Sv. Urh ter pri- 
ključijo k mestni občini Slovenska Bistrica. 

VII. glede okraja Postojna tako: 
od mestne občine Postojna se odcepi del katastrske 

občine Slavina z naselji Koče in Slavina ter priključi 
k občini Pivka. 

VIII. glede okraja Sežana tako: 
1. od občine Herpelje se odcepi katastrska občina 

Črnotiče z naseljem Črnotiče in priključi k občini 
Podgorje; 

2. od mestne občine Sežana se odcepi del kata- 
strske občine Štjak z naselji Nova vas in Poljane in 
priključi k občini Štanjel; 

3. točka 11. (mestna občina Sežana) se spremeni 
tako, da obsega katastrska občina Bazovica (del)* na- 
selji Bazovica (del)* in Lipica; 

4. v občini Štanjel se pri katastrski občini Štjak 
(del) črta naselje Kovači. 

IX. glede okraja Slovenj Gradec tako: 
1. sedež občine Mislinja se prenese iz Sv. Lenarta 

v Mislinjo: 
2. od občine Prevalje se odcepi katastrska občina 

Guštanj (del) z naseljem Dobja vas (del) in priključi 
k mestni občini Ravne na Koroškem. 

X. glede okraja Šoštanj tako: 

1. od občine Ljubno se odcepi del katastrske ob- 
čine Št. Janž z naselji Grušovlje in Št. Janž in pri- 
ključi k občini Rečica ob Savinji; 

2. sedež občine Nazarje se prenese iz Nazarja v 
Lačjo vas. 

XI. glede okraja Tolmin tako: 

t. od občine Grahovo se odcepi katastrska občina 
Šentviška gora (del) z naseljem Šentviška gora {del) 
in priključi k občini Most na Soči; glede na to se 
v občini Most na Soči za imenom naselja »šentviška 
gora« črta beseda »(del)«; 

2. od občine Most na Soči se odcepi del katastrske 
občine šentviška gora : naseljem Stopnik (del) ter 
priključi k občini Tribuša; glede na to se v občini 
Tribuša za imenom naselja »Stopnik« črta beseda 
>(del)«. 

3. točka 9. (mestna občina Tolmin) se dopolni tako: 
a) katastrska občina Čadrg obstoji iz naselij 

Cadrg, Zadlaz-Čadrg; 
b) katastrska občina Zabče obstoji iz naselij Tol- 

minske Ravne, Zadlaz-Zabče. Zabče. 

XII. glede okraja Trbovlje tako: 
od mestne občine Zagorje ob Savi se odcepi del 

katastrske občine Konjšica z delom naselja Šklendro- 
vec in priključi k občini Podkum. 

3. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

U št. 85 
Ljubljana, dne 8. julija 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

93. 

Na podlagi 9. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
in po predlogu predsednika vlade LR Slovenije izdaja 
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o odpravi Glavnih direkcij in Glavnih uprav 

I 

Odpravijo  se   kot   samostojni   republiški  organi 
državne uprave za vodstvo gospodarstva: 

1. v sestavu Sveta vlade LR Slovenije za indu- 
strijo: 

Glavna direkcija kovinske industrije 
Glavna direkcija kemične industrije 
Glavna direkcija lesne industrije 
Glavna direkcija tekstilne industrije 
Glavna direkcija usnjarske industrije 
Glavna direkcija prehranbene industrije 
Glavna, d i rekcija elektrogospodarstva 
Glavna direkcija premoga 
Glavna direkcija metalurgije 
Glavna direkcija za strojegradnjo 
Glavna uprava za lokalno industrijo in obrt; 
2. v sestavu Sveta vlade LR Slovenije za gradbene 

in komunalne zadeve: 
Glavna .direkcija gradbenih podjetij 
Glavna direkcija industrije gradbenega materiala 
Glavna uprava za komunalne zadeve 
Glavna uprava za promet 
Glavna uprava za vodno gospodarstvo; 
3. V sestavu Gospodarskega sveta vlade LR Slo- 

venije: 
Glavna uprava za plan. 

II 

Pravice in dolžnosti odpravljenih Glavnih direkcij 
in Glavnih uprav, ki se tičejo splošnega vodstva in 
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nadzorstva iz pristojnosti državne uprave, preidejo na 
Gospodarski svet vlade LR Slovenije. 

III 
Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz. 

IV 
Ta ukaz velja takoj. 
U št. 77 
Ljubljana, dne 4. julija 1952. 

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

-    Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

94. 

Na podlagi •-2. točke odloka Ljudske skupščine 
LR Slovenije o reorganizaciji vlade LR Slovenije in 
po predlogu predsednika vlade LR Slovenije izdaja 
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o razrešitvi direktorjev Glavnih direkcij in 

Glavnih upràv 

I 
Razrešijo se dolžnosti direktorja Glavne direkcije 

oziroma Glavne uprave: 
Lojze V i d m a j e •, direktor Glavne direkcije 

kovinske industrije, 
ing. Roman Modic,        direktor Glavne direkcije 

kemične industrije, 
ing. Karmelo Bud ih na, direktor Glavne direkcije 

lesne industrije,   . 
Anton Bole, direktor Glavne direkcije 

tekstilne industrije, 
Ivan Novak, direktor Glavne direkcije 

usnjarske industrije, 
Vencel Perko,. direkfor Glavne direkcije 

prehranbene industrije, 
ing. Miloš B r e 1 i h, direktor Glavne direkcije 

elektrogospodarstva, 
ing. Stanko  Zabovnik,direktor Glavne direkcije 

premoga, 
ing. Viktor Kotnik,      direktor Glavne direkcije 

metalurgije, 
ing. Stojan P e r h a v c,     direktor Glavne direkcije 

za strojegradnjo, 
ing. Gašper Muha,        direktor Glavne direkcije 

gradbenih podjetij, 
Martin Gosak, direktor Glavne direkcije 

gradbenega materiala, 
Viktor Stopar, direktor Glavne uprave za 

lokalno industrijo in obrt, 
Matija M a 1 e ž i •, direktor Glavne uprave za 

komunalne zadeve, 
Anton   ŠuŠteršic,      direktor Glavne uprave za 

promet, 

ing. Lojze Ker in, direktor Glavne uprave za 
vodno gospodarstvo, 

Janko Smole, direktor Glavne uprave za 
Dlan. 

II 
Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz. 

III 
Ta ukaz velja takoj. 
U št. 78 
Ljubljana, dne 4. julija 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

95. 

Na podlagi 7. in 8. točke 72. člena ustave LR 
Slovenije ter po predlogu predsednika vlade LR Slo- 
venije izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o razrešitvi ministra — predsednika Sveta vlade LR 

Slovenije za kmetijstvo in gozdarstvo 

I 
Viktor Avbelj, minister — predsednik Sveta 

vlade LR Slovenije za kmetijstvo in gozdarstvo, se 
razreši dolžnosti ministra — predsednika Sveta vlade 
LR Slovenije za kmetijstvo in gozdarstvo, ostane pa še 
nadalje član Gospodarskega sveta vlade LR Slovenije. 

II 

Posle predsednika Sveta vlade LR Slovenije za 
kmetijstvo ii gozdarstvo opravlja začasno podpredsed- 
nik vlade LR Slovenije in predsednik Gospodarskega 
sveta Ivan  Maček. 

III 

Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz. 

IV 
Ta ukaz velja takoj. 
Uat.86 
Ljubljana, dne 9. julija 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
. LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip   Vidmar 1. t, 

/ 
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Vlada Ljudske republike Slovenije 
96. 

Na podlagi 2. odstavka 78. člena ustave LRS izdaja 
vlada LRS po predlogu predsednika Sveta vlade LRS 
za kmetijstvo in gozdarstvo in predsednika Sveta vlade 
LRS za prosveto in kulturo 

odločbo 
o preosnovi Kmetijskega znanstvenega zavoda Slovenije 

v Kmetijski raziskovalni in kontrolni zavod Slovenije 

Iz sestava Kmetijskega znanstvenega zavoda Slove- 
nije v Ljubljani, ki je bil ustanovljen z odločbo vlade 
LRS z dne 12. novembra 1946 (Uradni list LRS, št. 73- 
271/46), se izločijo institut za vinarstvo v Mariboru, in- 
stitut za sadjarstvo v Mariboru in institut za fitopatolo- 
gijo v Ljubljani ter se prenesejo z vsem inventarjem, 
pravicami in obveznostmi na agronomsko in gozdarsko 
fakulteto v Ljubljani. 

2 

Institute iz 1. točke izločita in jih preneseta na 
agronomsko in gozdarsko fakulteto v Ljubljani predsed- 
nik Sveta vlade LRS za kmetijstvo in gozdarstvo in 
predsednik Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo. 

Predsednik Sveta vlade LRS za kmetijstvo in go- 
zdarstvo lahko v sporazumu s predsednikom Sveta vlade 
LRS za prosveto in culturo pred prenosom izloči iz 
inventarja prenesenih institutov posamezne inventarne 
predmete, ki so potrebni Kmetijskemu raziskovalnemu 
in kontrolnemu zavodu Slovenije v Ljubljani (3. točka). 

Kmetijski znanstveni zavod Slovenije v Ljubljani se 
preosnuje v Kmetijski raziskovalni in kontrolni zavod 
Slovenije v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu >zavod<). 

4 

Zavod je državna ustanova pod nadzorstvom orga- 
na, ki je v LRS pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Zavod ima tele naloge: 
1. opravlja raziskovalno dejavnost v celotni kme- 

tijski proizvodnji na svojih posestvih in se v ta namen 
povezuje z drugimi kmetijskimi obrati v LRS; 

2. proučuje rastlinske bolezni in škodljivce ter 
metode za njih uspešno zatiranje, zasleduje širjenje teh 
bolezni in škodljivcev, nadzira sadne drevesnice in trs- 
nice, sodeluje pri organiziranju zatiralnih akcij, izvaja 
poskuse z novimi zaščitnimi sredstvi; 

3. preizkuša doma izdelane in uvožene kmetijske 
stroje, predlaga uvedbo najboljših tipov strojev glede 
na dane potrebe in možnosti mehanizacije; 

4. preizkuša in kontrolira po veljavnih predpisih 
semena ter umetna gnojila pri uvozu in v notranjem 
prometu; 

5. izvaja kemično analizo zaščitnih sredstev in ana- 
lizo krmilne vrednosti raznih kmetijskih proizvodov; 

6. opravlja v zvezi z naštetimi nalogami tudi druga 
dela, ki mu jih naroči organ, kii je v LRS pristojen za 
kmetijstvo in gozdarstvo. 

6 
Zavod opravlja svoje delo v oddelkih, odsekih io 

referatih za posamezna področja svojega delovanja. 
Zavod ima: 
1. raziskovalni oddelek: 

a) z odsekom za rastlinsko proizvodnjo, 
b) z odsekom za živinorejo, 
c) z referatom za mehanizacijo kmetijstva; 

2. kontrolni oddelek: 
a) z odsekom za agrokemične (vštevši pedolo- 

ške) analize, 
b) z odsekom za kontrolo semen, 
c) z odsekom za zaščito rastlin. 

Odseki se delijo na referate. 
Za izvrševanje svojih nalog ima zavod posebne se- 

lekcijske in živinorejske postaje s potrebnimi zemljišči 
in zgradbami. 

7 
Zavodu načeluje direktor, imenuje ga organ, ki je 

v LRS pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo. 

8 
Zavod ima svoj proračun dohodkov in izdatkov v 

okviru proračuna Sveta vlade LRS za kmetijstvo in go- 
zdarstvo. 

Odredbodajalec za izvrševanje proračuna je direktor 
zavoda. 

9 
Natančnejše določbe o ustroju in poslovanju znvoda 

predpiše organ, ki je v LRS pristojen za kmetijstvo in 
gozdarstvo. 

10 
Ta odločba velja od dneva objave v "Uradnem listu 

LRS«. S tem dnem neha veljati odločba vlade LRS z 
dne 12. novembra 1946 (Uradni liet LRS, št. 73-271/46). 

Št. II 625/2-52 
Ljubljana, dne 30. junija 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za 

kmetijstvo in gozdarstvo; 
Viktor Avbelj 1. r. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za 
prosveto in kulturo: 

Boris Ziherl 1. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
97. 

Na podlagi 1. in 2. člena uredbe o ustanovitvi 
zavodov za socialno zavarovanje in o začasnem go- 
spodarjenju s sredstvi socialnega zavarovanja (Uradni 
list FLRJ, št. 30—342/52) in 2. točke prvega navodil;« 
k tej uredbi (Uradni list FLRJ, št. 32—379/52) izdajsi 
Svet vlade LRS za ljudsko zdravstvo in socialno po 
litiko 

odločbo 
o ustanovitvi Zavoda za socialno zavarovanje 

LR Slovenije 
1. Ustanovi se  Zavod za socialno zavarovanje 

LR Slovenije v Ljubljani, ki prevzame vse posle so- 
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cialnega zavarovanja od dosedanje republiške uprave 
za socialno zavarovanje v sestavu Sveta za ljudsko 
zdravstvo in aocialno politiko LRS. 

2. Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
vlade LRS izroči začasnemu odboru Zavoda za social- 
no zavarovanje LR Slovenije obenem s posli social- 
nega zavarovanja tudi uslužbence, ki opravljajo te 
posle, in pa inventar, arhive, poslovne knjige in 
evidence, ki se nanašajo na socialne zavarovanje. 

3. Izročitev in prevzem službe socialnega zava- 
rovanja se izvrši po stanju z dne 30. junija 1952, in 
sicer po posebni komisiji, ki io sestavljajo: za Svet 
za ljudsko zdravstvo in socialno politiko vlade LRS 
Jeršič Mjro, načelnik oddelka za ambulantne polikli- 
nične službe in Prelovec Rado, šef odseka za perso- 
nalno službo, za republiški zavod za socialno zavaro- 
vanje pa predsednik začasnega odbora Kovačič Fedor 
in podpredsednik Plevnik Jože. 

4. O izročitvi in prevzemu službe socialnega za- 
varovanja je treba napraviti zapisnik v dveh izvodih, 
od katerih gre eden Svetu za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko vlade LRS, eden pa republiškemu 
zavodu za socialno zavarovanje. 

5. Ta odločba velja takoj. 

Št. 5961/2 
Ljubljana, dne 20. junija 1952. 

Minister — namestnik predsednika 
Sveta vlade LRS 

za ljudako zdravstvo in socialno politiko: 
Tone Fajfar L r. 

98. 

Na podlagi 2. odstavka 40. člena uredbe o usta- 
novitvi zavodov.za socialno zavarovanje in o začasnem 
gospodarjenju s sredstvi socialnega zavarovanja izdaja 
Svet vlade LRS za ljudsko zdravstvo in socialno poli- 
tiko na predlog republiškega sveta Zveze sindikatov 
za Slovenijo. 

odločbo 
o imenovanju začasnega odbora Zavoda za socialno 

zavarovanje LR Slovenije 

1. Imenuje se začasni odbor Zavoda za socialno 
zavarovanje LR Slovenije. 

2. Za člane začasnega odbora se imenujejo: 
Kovačič Fedor, pomočnik predsednika Sveta vla- 

de LRS za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko; 

Plevnik Jože, predsednik republiškega odbora 
sindikata metalurških delav- 
cev; 

Razdrih Feliks, predsednik republiškega odbora 
sindikata kmetijskih delavcev; 

Batagelj Avgust, predsednik republiškega odbora 
^   sindikata železničarjev;.   . 

Carman Tone, strugar tovarne »Utensiliac v Ljub- 
ljani; l 

Bidovec Valentin, predstavnik združenja upoko- 
jencev LRS; 

Skubic  Pepca, delavka tovarne >Saturnus«  y 
\ Ljubljani. 

3. Ta odločba velja takoj.    . 
Št; 5961/1 
Ljubljana, dne 20. junija 1952. 

Minister — namestnik predsednika 
Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo 

in socialno politiko: 
Tone Fajfar 1. r. 

99. 
Na podlagi IT. člena zakona o petletnem planu za 

razvoj narodnega gospodarstva LR Slovenije (Uradni 
list LRS, št. 31—181/47) in na predlog predsednika 
Zveze vojaških vojnih invalidov LRS izdaja minister 
— predsednik Sveta vlade LRS za prosvetd in kulturo 

odločbo 
o ustanovitvi puškarske šole ? Kranju 

1 
Za vzgojo in izobrazbo strokovnih kadrov za pu- 

škarsko stroko se ustanovi puškarska šola v Kranju 
s stopnjo nižje strokovne šole. 

2 
Puškareka šola je interaatskega tipa. Pouk v tej 

soli traja štiri leta. 
3 

V puškarsko šolo se sprejemajo učenci, ki imajo 
najmanj dovršena dva razreda gimnazije. Absolventi pu- 
škarske šole si pridobe izobrazbo puškarskih kvalifici- 
ranih delavcev.  . .( 

Praktični pouk učencev puškarske šole je v delav- 
nicah, ki so priključene šoli. 

Puškarsko šolo vodi upravitelj, imenuje ga pred- 
sednik Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo na pred- 
log predsednika *Zveze vojaških vojnih invalidov LRS. 

6 
Predpise o ustroju in delu puškarske šole, učne na- 

črte in programe ter natančnejše pogoje za sprejem 
učencev za puškarsko šolo izda predsednik Sveta vlade 
LRS za prosveto in kulturo •• predlog predsednika 
Zveze vojaških vojnih invalidov LRS. 

Šola je pod splošnim vodstvom in nadzorstvom 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo. Vzdržuje se v 
breme proračuna Sveta vlade LRS za prosveto in kul- 
turo. 

 8 
Ta odločba velja takoj. 

.     Št. 588/4. 
Ljubljana, dne 2. junija 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS 

za prosveto in kulturo: 
Boris Ziberl 1. r. 
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Popravek 
V zakonu o razdelitvi Ljudske republike Slovenije 

na okraje, mesta in občine (Uradni list LRS, Št. 11— 
39/52) je treba popraviti: 

na strani 44 (mesto Maribor, kat. obe. Dogoše) 
zä imenom naselja >Marija Brezjec je dodati besedo 
>(del)<,   ker   je drugi   del   v   kat   obč.   Zrkovci; 

na strani 55 (okraj Krško, občina Dobova) za ime- 
nom kat. obe. in naselja >Sela< je dodati besedo 
^(del)«, ker je drugi del v občini Brežice; 

na strani 68 (okraj'Novo mesto, občina'Veliki 
Gaber) pri kat. občinah Male Dole in Stehanja vas je 
za imeni naselij >Male Dole« in >VeVike Dolec crtati 
besedo »(del)«, ker so vsa ta naselja v obeh Jcaf. ob- 
činah nedeljëna. 

Pravilno se glasi: 
na strani 46 (okraj Celje okolica, občina Pristava) 

naselje »Roginska gorca«; 
na strani 51 (okraj Kočevje, občina Sodražica) naselje 

>Žimarice«; 
na strani 53 (okraj Kranj, občina Žiri) naselje Za- 

brežnik; 
na strani 73 (okraj Sežana, občina Divača, k. o. Naklo) 

naselje >škocijan<; 
na strani' 74 (občina Komen, k. o. Gabrovica) naselje 

>Coljava<£ (ne Gol java); 
(občina Sežana, k. o. Križ) naselje »Šepulje«; 
(občina Sežana) k. o. 3>Veliki Repen<;       _   ' 
(občina Štanjel, k. o. Štjak) naselje >Krtinovica<5. 

Št. V- 682'1—52 
Ljubljana, dne 1. julija 1952. i 

Iz Sveta vlade LRS za zakonodajo 
in izgradnjo ljudske oblasti 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 32 z dne 18. junija 1952: 

372. Uredba o, taksah v upravnih sporih. 
373. Odločba o odpravi Glavne uprave za turizem in go- 

stinstvo FLRJ. 
374. Pravilnik o položajnih dodatkih predsednikov držav- 

nih arbitraž. 
375. Pravilnik o položajnih dodatkih v prosvetno-znanstveni 

službi. 
376. Pravilnik o usposabljanju osebja trgovske mornarice 

FLRJ. 
377. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 

o nazivih in plačah uslužbencev hidrometeorološke 
stroke, ki so zaposleni v hidrometeorološki službi. 

378. Odredba o prometu in cenah" naravnih vin in žganja. 
379. Prvo navodilo k uredbi o ustanovitvi zavodov za so- 

, cialno zavarovanje  in o  začasnem gospodarjenju  s 
sredstvi socialnega zavarovanja. 

380. Navodilo za izvajanje uredbe o zdravstvenem nad- 
zorstvu nad živili. 

381. Navodilo o razvrstitvi pripravnikov v plačilne razrede. 
382. Odločba o oblikovanju prodajnih cen za industrijske 

in rudarske surovine, polizdelke in izdelke. 
383. Odločba o razpolaganju gospodarskih organizacij t 

deviznimi sredstvi. 
384. Odločba o predčasnem izplačilu amortiziranih obveznic 

ljudskega posojila za Petletni plan za;razvoj narodnega 
gospodarstva FLRJ. 

385. Odločba o preskrbi s kurivom. 
386. Odločba o odpravi kupovanja industrijskih in rudarskih 

proizvodov po odobritvi. 
387. Odločba o prodajnih cenah na drobno za sol. 
388. Odločba o prodajnih cenali za petrolej in vžigalice. 
389. Odločba o znižanju enotnih prodajnih cen na drobno za 

nekatere vrste cigaret iz prejšnje proizvodnjo. 
390. Odločba o maksimalni vrednosti delovnih sredstev, ki 

se v podjetjih strojne industrije ahko štejejo za 
droben inventar. 

391. Odločba o veljavnosti nekaterih odločb iz pravilnika 
o plovbi po Donavi za druge notranje vodne Joti v 
FLRJ. 

392. Odločba o prepovedi vnašanja in razpečavanja knjige 
»Sklavenarbeit in Russland«. 

393. Odločba o odobritvi ustanovitve in dela Zvezi društev 
za Združene narode. 

394. Navodilo o reviziji odločb o prevedbi uslužbencev na 
nove nazive in plače. 

395. Odločba o odvzemu druge izdaje porto znamk iz leta 
1945 in istih znamk s pretiskom »FNR Jugoslavija« iz 
leta 1950 iz prometa. 

396. Odločba o odvzemu priložnostnih poštnih znamk iz 
prometa. 

št. 33 z dne 25. junija 1952: 

397. Uredba o invalidskih prejemkih. 
398. Uredba o zastopništvu tujih firm. 
399. Uredba o spremembi uredbe o postopku pri odpovedi 

delovnega razmerja delavcem in uslužbencem gospo- 
darskih organizacij. 

400. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o nazivih 
in plačah uslužbencev diplomatsko-konzularne stroke. 

401. Uredba o odpravi uredbe o planskem prevozu blaga 
v pomorskem prometu. 

402. Pravilnik o spremembi pravilnika o nazivih in plačah 
uslužbencev finančne stroke, ki opravljajo pojle v 
,zvezi z dohodki, carinami in računovodstvom. 

403. Pravilnik o položajnih dodatkih v zdravstveni službi. 
404. Pravilnik o znamenjih na plovnih poteh obalnega morja 

Federativne ljudske republike Jugoslavije. 
405. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o skle- 

panju prodajnih in kupnih pogodb o storitvah iz do- 
mače proizvodnje leta 1952. 

406. Odredba o filatelistični zamenjavi poštnih znamk s 
tujino. 

407. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila k odločbi 
o znižanih prodajnih cenah za industrijske produkte, 
ki so namenjeni za kmetijsko produkcijo in ribištvo. 

Izdaja >Uradnt iiet LRS<. — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik _ tiska tfekama >Toneta TomSiča< — vai v 
Ljubljani. — Naroînna: letno 540 din. — Posamezna številka: 8 din do 8 sirani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, P° 
ooïti 8 diu več. — Uredništvo in uprawî Ljubljana, Kidričeva (prej Gajeva) ulica 5, poštni, predal 836. — Telefon uprave 65-79 

— Čekovni ••••: 601.90180-0 
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBUANL dne 15. julija 1952 1 Številka 20 

100. Odlok Ljudske skupščine LBS o potrditvi uredb, ki jih je 
izdala vlada LRS i?o zakonu o pooblastilu za izdajanje 
uredb ria  področju narodnega gospodarstva. 

101. Uredba o odpravi uredbe o obvezni sečnji in oddaji lesa 
ter postranskih R<mlnih proizvodov Vi nedržavnih gozdov. 

102. Uredba o odpravi  obveznega  odkupa žita. ' 
103. Uredba o prenehanju Glavne direkcije industrijskih ser- 

visov LRS  pri Svetu vlade LRS za industrijo. 
)^1Ü4, Uredba o spremembi uredbe o delà prostih dnevih v LRS. 

105. Odredba o določitvi občinskih ljudskih odborov in ljudskih 
•odborov  mestnih   občin, kt opravljajo overitev  podpisov, 
pisave in prepisov. 

VSEBINA: 
10C. 

1U7. 
103. 

to«. 

Odločba o prenosu trgovskih podjetij republiškega pomena 
iz pristojnosti Sveta vlade LRS za blagovni promet v pri. 

stojnost in gospodarsko upravo ljudskih odborov ozirom* 
mest. 
Odločba o zavarovanju &tarega plavža v Železnikih 
Oàhcba o zavarovanju znamenitih starih eksotičnih dre- 
ves v Pivoli, občina Hoče. 
Odločba o zavarovanju nekdanjega cistercijanskega samo- 
stana v Kostanjevici. ob Krki. 

Zapisnik   1    seje  II. izrednega  zasedanja  Ljudske skup- 
ščine LRS — drugega sklica dne 30. VI. 1952. 

"    Ljudska skupščina LRS 
100. 

Odlok 
o potrditvi uredb,, ki jih je izdala vlada LRS po zakonu 
o pooblastilu vlade LRS za izdajanje uredb na področju 

narodnega gospodarstva 

" Potrjuje se uredba, ki jo je izdala vlada LRS na 
podlagi zakona o pooblastilu vlade LRS za izdajanje 
uredb na področju narodnega gospodarstva z dne 23. ja- 
nuarja 1947, in sicer: . ; ••• : ' v-; ; 

uredba z dne 14. januarja Ì952, Št. II—1375/1—51 
o izbrisu zastavne pravice za stare terjatve (Uradni list 
LRS, št. 2—5/52). 

Št. LS 140/1-52 
Ljubljana, dne 30. junija 1952. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: Predsednik: 
In?, Pavle Žaucer 1. r.   , , Dr. Ferdd Kozak 1. r. 

Odločbe o obvezni oddaji, izdane na podlagi odprav- 
ljene uredbe, se razveljavljajo, 

Upravno-kazenski postopek zaradi kršitev odprav- 
ljene uredbe se ustavi oziroma se ne uvede. Že pravno- 
močno naložene kazni se izvršijo oziroma izterjajo. 

2. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v ^Uradnem listu 
LRSf. 

Št. II 576/1—52 
Ljubljana, dne 7. julija 1952. 

......       •,.''"' ^a Predsednika'vlade LR3 
t "•  . •'";  L • ',.',    '   " podpredsednik: 

*  '•'-.; . " i Ivan Maček 1. r. 
Minister — predsednik Sveta vlade LRS 

za kmetijstvo in gozdarstvo: 
Viktor Avbelj 1. r. ' 

Minister — predsednik Sveta vlade LRS 
za industrijo: . 

Franc Leskošek 1. r. 

Vlada Ljudske-republike Slovenije 
'   "        101. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LBS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 

'.: (Uradni list LRS, št. 5—22/47) izdaja vlada LRS po 
predlogu predsednika Sveta vlade LRS za kmetijstvo 
.in gozdarstvo 1er-predsednika Sveta vlade. LRS za in- 
dustrijo ,. '',,«' - 

uredbo 
. o odpravi uredbe o obvezni sečnji in oddaji lesa ter 
"postranskih gozdnih proizvodov iz nedržavnih gozdov 

-    ;Vi)< ' •  -    •  • 'l. člen 

Uredba o obvezni sečnji in oddaji lesa ter postran- 
skih, gozdnih<proizvodov iz nedržavnih gozdov (Uradni' 
list LRS, št. 12—67/49) se odpravi.. . ,     ••.••-,     .- . 

102. 

Na podlagi 2. člena uredbe o odpravi obveznega 
odkupa žita (Uradni list FLRJ, št. 31-554/52) in na 
predlog Sveta vlade LRS za blagovni promet- ter Sveta 
vlade LRS za kmetijstvo in gozdarstvo izdaja vlada LRS 

uredbo \/    / 
o odpravi obveznega odkupa žita 

1. člen 
Odpravi se obvezni odkup: žita (pšenice; rži, ovsa 

in ječmena), ki je bil predpisan z uredbo o odkupu 
kmetijskih pridelkov (Uradni list LRS, št. 30—148/51). 

Vnaprej pa ostane še v veljavi uredba o odkupu 
kmetijskih pridelkov, kolikor se tiče volne. 

2. člen 

Vse zadolžitve za obvezno oddajo žita, izdane na 
podlagi uredbe o odkupu kmetijskih pridelkov,, nehajo 
veljati. *.-- -.'    «   • • .-• 
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J. člen 
"Ta uredba velja z dnem objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Št. II 644/1^52 
Ljubljana, dne 7. julija 1952. 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik: 
Ivan Maček 1. r. 

Minister — predsednik Sveta vlade LRS 
za blagovni promet: 
Albert Jakopič 1. r. 

Minister — predsednik Sveta vlade LRS 
za kmetijstvo in gozdarstvo: 

Viktor Avbelj l. r. 

103. 

Na podlagi 2. odstavka 78. člena ustave LRS in 
v zvezi z odločbo 2. člena uredbe vlade FLRJ o pro- 
dajnih servisih (Uradni list FLRJ, št. 48/376 z dne 
6. VL 1947) izdaja vfada LRS na predlog predsednika 
Sveta vlade LRS za industrijo 

uredbo 
o prenehanju Glavne direkcije industrijskih servisov 

LRS pri Svetu vlade LRS za industrijo 

I 
Glavna direkcija industrijskih servisov LRS, ki je 

v gospodarski upravi Sveta vlade LRS za industrijo, in 
ki je bila ustanovljena z uredbo vlade LRS z dne 
2. XII. 1947, S-zak št. 623 (Uradni list LRS, št. 50/303 
z dne 6. XII. 1947) se ukine in preneha dne 30. VI. 
1952 s poslovanjem. 

II 
Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo bo v 

smislu 2. in 32. člena uredbe o postopku pri likvidaciji 
gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 57/545 
z dne 26. XII. 1951) odredil likvidacijo omenjene Glav- 
ne direkcije, in v ta namen sporazumno z ministrom za 
finance LRS imenoval likvidacijsko komisijo. 

III 
Osnovna sredstva glavne direkcije v likvidaciji po- 

razdelita sporazumno-predsednik Sveta vlade LRS za 
industrijo in predsednik Sveta vlade LRS za blagovni 
promet. 

ÌV 
Predsednik Sveta vlade LRS za industrijo izvrši 

to uredbo. 
Št. II 604/2—52 
Ljubljana, dne 11. julija 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS 

za industrijo: 
Franc Leskošek 1. r. 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik: 
Ivan Maček 1. r. 

104. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS 
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva 
izdaja vlada LRS na predlog predsednika Sveta vlade 
LRS za zdravstvo in socialno politiko 

uredbo 
[o spremembi uredbe o dela prosali dnevili v Ljudski 

republiki Sloveniji 

1. Člen 
1. člen uredbe o dela prostih dnevih v Ljudski 

republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 13—91/48) se 
spremeni takole: 

>Deia prosti dnevi v Ljudski republiki Sloveniji so 
vse nedelje, 1. januar, 1. in 2. maj, 22. julij, .1. novem- 
ber, 29. in-30. november, _25,-december in tisti splošni 
državni prazniki, ki se z zveznim zakonom ali drugimi 
zakonitimi predpisi razglasijo za dela proste dni v Fe- 
derativni ljudski republiki Jugoslaviji. 

: Poleg navedenih dni se sme odrediti nov dela prost 
j dan v Ljudski republiki Sloveniji eamo z uredbo 
vlade LRS.<   

2. člen 
Ta uredba velja z dnem objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Št. II 688/1—52 V 

Ljubljana, dne 11. julija 1952. 
Podpredsednik vlade LRS   Za predsednika vlade LRS 
in predsednik Sveta vlade 
LRS za zakonodajo in 

izgradnjo ljudske oblasti: 
Marijan Brecelj 1. r. 

podpredsednik In predsea- 
nik Gospodarskega sveta 

vlade LRS: 
Ivan Maček l.r. 

105. 

Na podlagi 2. Člena zakona o overitvi podpisov, 
pisave in prepisov, izdaja vlada LRS 

odredbo 
o določitvi občinskih ljudskih odborov in ljudskih 

odborov mestnih občin, ki opravljajo overitev 
podpisov, pisave in prepisov 

1. člen" 
V Ljudski republiki Sloveniji opravljajo overitev 

podpisov, pisave in prepisov tile občinski ljudeki odbori 
oziroma ljudski odbori mestnih občin: 

I. V območju, glavnega mesta Ljubljane: Polje in 
Šentvid. 

II. V okraju Celje okolica: Braslovče, Breze, Do- 
brna, Dramlje, Frankolovo, Gomilsko, Griže, Jurklošter, 
Kozje, Laško, Lesično, Loče, Petrovce, Planina pri Sev- 
nici, Podčetrtek, Polje ob Sotli, Polzela, Ponikva pri 
Grobelnem, Prebold, Pristava, Rečica, Rimske Toplîce, 
Rogaška Slatina, Rogatec, Slivnica pri Celju, Slovenske 
Konjice, Strmec, Šentjur pri «Celju, Šempeter v Savinj- 
ski dolini, Škofja vas, Šmarje pri Jelšah, Šmartno v 
Rožni dolini, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, 
Zreče, Žalec, Zusem. 

III. V okraju Črnomelj: Adlešiči, Črnomelj, Dra- 
gatuš, Gradac, Predgrad, Semič, Vinica. ,.  ;  • 
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IV. V okraju Gorica: Ajdovščina, Branik, Ćol, Če- 
povan, Črniče, Črni vrh, Dobrovo, Grgar, Kal nad Ka- 
nalom, Kanal, Kojsko, Kostanjevica, Miren, Renče, 
Šempas, Šempeter pri Gorici, Vipava, Zali hrib. 

V. V okraju Kočevje: Dolenja vas, Draga, Kočev- 
ska Reka, Koste], Loški potok, Mozelj, Osilnica, Ribnica, 
Sodražica, Velike Lašče, Videm-Dobrepolje. 

VI. V okraju Kranj: Besnica, Cerklje, Gorenja vas, 
Gorice, Jezersko, Mavčiče, Naklo, Poljane, Preddvor, 
Predoslje, Selca, Smlednik, Sovodènj, Šenčur, Skorja 
Loka, Tržič, Zali log, Zminec, Žabnica, Železniki, Žiri. 

VII. V okraju krško: Artiče, Bistrica ob Sbtli, Bi- 
zeljsko, Bianca, Boštanj, Brestanica, Bučka, Cerklje ob 
Krki, Čatež ob Savi, Dobova, Kostanjevica ob Krki, 
Krmelj, Leskovec pri Krškem, Pišece, Podbočje, Pod- 
sreda, Raka, Senovo, Sevnica, Studenec, Tržišče, Velika 
Dolina, Veliki Trn, Videm-Krško, Zabukovje. 

VIII. V okraju Ljubljana okolica: Blagovica, Bo- 
rovnica, Brezovica, Črnuče, Dobrova, Dolsko, Domžale, 
Gabrovka, Horjul, Ig, Kamniška Bistrica, Komenda, 
Kresnice, .Krka, Litija, Logatec, Lukovica, Medvode, 
Mengeš, Moravče, Molnik, Podpeč-Preserje, Podtabor 

. pri Grosupljem, Polhov Gradec, Prežganje, Radomlje, 
Rovte, Stična, Šentvid pri Stični,' Škofljica, Šmarje, 
Šmartno pri Litiji, Tuhinj, Tuhinjska Srednja vas, Vače, 
Višnja gora, Vodice, Vrhnika, 

IX. V okraju Ljutomer: Apače, BuČkovci, Ceza- 
njevci, Gornja Radgona, Ivanjci, Ivanjkovci, Kog, Ko- 
stanj, Križevci pri Ljutomeru, Radenci, Razkrižje, 
Veržej, Videm ob Ščavnici, Vinski vrhovi. 
• . X. V okraju Maribor okolica: Brezno-Podvelka, 
Cerkvenjak, Drvanja, Duplek, Fram, Gradišče v Slov. 
goricah, Hoče, Jakobski dol, Jarenina, Jurovski dol, 
Korena, Lenart v Slov. goricah, Lovrenc na Pohorju, 
Malečnik, Oplotnica, Ožbalt ob Dravi, Pekre-Limbuš, 
Pesnica, Poljčarie, Pragereko, Rače, Ribnica na Po- 
horju, Ruše, Selnica ob Dravi,' Srednje, Šentilj v Slov. 
goricah, Šmarjeta ob Pesnici, Šmartno na Pohorju, 
Velka, Voličina, Zgornja Kungota, Zgornja Polskava, 
Zgornja Ščavnica. 

• XI. V okraju Murska Sobota: Beltinci, Bodonci, 
Bogojina, Cankova^ Črenšovci, Dubrovnik, Gaberje, 
Gornji Petrovci, Grad, Križevci v Prekmurju, Kuzma, 
Mačkovci, Martjanci, Poiana, Prosenjakovci, Puconci, 
Rogaševci, Šalovci, Tišina, Turnišče. 

XII. V okraju Novo mesto: Brusnice; Dobrnič, Do- 
lenjske Toplice, Dvor, Gotnà vas, Hinje", Mirna,. Mirna 
peč, Mokronog, Prečna, Rakovnik, Straža, Šentjernej, 
Škocjan, Šmarjeta, Trebelno, Trška gora, Velika Loka, 
tVeliki Gaber, Zagradec, Žužemberk. 

XIII. V okraja Postojna: Begunje, Bloke, Cerknica, 
Dolane, Hruševje, Jablanica pod Snežnikom, Jelšane, 
Knežak, Loška Dolina, Pivka, Planina, Prem, Rakek. 

XIV. V okraju Ptuj: Cirkovci, Cirkulane, Dester- 
_nik, Gorišnica, Grajena, Hajdina, JurŠinci, Leskovec, 

•Lešje,. Lovrenc na Dravskem polju, Makole, Markovci, 
Ormož, Podlehnik, Polenšak, Podgorci, Rogoznica, Sre- 
dišče ob Dravi, Starše, Trnovska vas, Videm pri Ptuju, 
Zavre, Zetale.   . ' 

-   .   XV. V okraju Radovljica: Begunje na Gorenjskem, 
. Bled, Bohinjska Bistrica, Črnivec, | Dovje-Mojstrana, 
Gorje, Jesenice, Kranjska gora, Kropa,, Podnart, Sred- 
nja vas v Bohinju, Žirovnica. 

XVI. V okraju Sežana: Črni kal, Divača, Dutovlje, 
• GraSišče; Herpelje;'. Komen, Materija, Podgorje, Pod- 
grad, Senožeče, Štanjel, Vreme. .         ., 

XVII. V okraja Slovenj Gradec::Črna pri Pre- 
valjah, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podgorje, 
Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Šmart- 
no pri Slovenjem Gradcu, Vuzenica. 

XVIII. V okraju Šoštanj: Gornji grad, Ljubno, 
Luče, Mozirje, Nazarje, KeČica ob Savinji, Solčava, 
Šmartno ob Paki, Velenje. 

XIX. V okraju Tolmin: Bovec, Breginj, Cerkno, 
Grahovo, Kobarid, Most na Soči, Spodnja Idrija, 
Tribuša. 

XX. V okraju Trbovlje: čemšenik, Dol pri Hrast- 
niku, Dole pri -Litiji, Hrastnik, Loka pri Zidanem mo- 
stu, Mlinše, Podkum, Polšnik, Radeče, Senožeii, Tro- 
jane, Zagorje ob Savi. 

2. člen 
V 1. členu odredbe našteti občinski ljudski odbori 

oziroma ljudski odbori mestnih občin opravljajo overitev 
podpisov, pisave in prepisov, kolikor overitev^po do- 
ločbah 13. do 15. člena zakona o overitvi podpisov, 
pisave in prepisov (Uradni list FLRJ, št. 105—768/47 
z dne 10. XII. 1947) in po XIII. in XIV. točki navodila 
ministra za pravosodje FLRJ za izvajanje tega zakona 
(Uradni list FLRJ, št. 16—109/48 z dne 25. II. 1948) 
ni pridržana sodiščem ali drugim oblastvom, ne glede 
na bivališče tistega, ki overitev zahteva. 

3. člen 
Z dnem, ko stopi ta odredba v veljavo m-hajo ve- 

ljati odredba o določitvi krajevnih (mestnih) ljudskih 
odborov, ki opravljajo overitev podpisov, pisave in pre- 
pisov (Uradni list LRS, št. 31—170/4S z dne 20. VIL 
1948) un ^odredbe o dopolnitvi te odredbo (Uradni 
list LRS, št. 20-119/49 z dne 28. VI. 1949, št. 36-229/49 
z dne 22. XI. 1949, Št. 7—35/51 z dne 6. II. 1951; 
št. 20-99/51 z dne 12. VI. 1951 in št. 6—23/52 z dne 
19. II. 1952). 

4. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc. 
Št. II 645/2—52 
Ljubljana, dne 8. julija 1952.,     . , 

Minister za pravosodje LRS      Predsednik vlade- LRS: 
Dr. Heli Modic 1. r. Miha Marhiko 1. r. 

106. 
Na podlagi 1. odstavka 6. člena uredbe o prenoeu 

državnih gospodarskih podjetij iz pristojnosti enega 
v pristojnost drugega državnega organa (Uradni list 
FLRJ, št. 110—823/47) izdaja vlada LRS na predlog 
Sveta vlade LRS za blagovni. promet in v sporazumu 
s pristojnimi odbori okrajev oz. meet 

odločbo , 
o prenosu trgovskih podjetij republiškega pomena iz 
pristojnosti Sveta vlade LRS za blagovni promet y pri- 
stojnost in gospodarsko upravd ljudskih odborov okraje? 

oziroma mest 

A 
Z dnem 1. julija 1962 se prenesejo spodaj navedena 

trgovska podjetja republškega pomena.iz pristojnosti 
Sveta vlade LRS za blagovni promet in njegovih organov, 
v pristojnost 1er gospodarsko upravo: 



Stran 218 URADNI LIST St. 20 -. 15. VII. 1952 

L Ljudskega odbora za glavno mesto Ljubljana: 
1. Trgovsko podjetje »Agencija za blago proste 

prodaje«, skrajšano »Agencija—Slovenija« v Ljubljani, 
ki je bilo ustanovljeno, z odločbo vlade LRS, S-zak. št. 84 
z dne 22. II. 1950, s spremembo besedila firme po od- 
ločbi vlade LRS, št. II 256 z dne 1. II. 1951; 

2. Gospodarsko podjetje za nabavo in prodajo 
gozdnih in lesno industrijskih proizvodov »Les Ljub- 
ljana«, ki je bilo ustanovljeno z odločbo vlade LRS, 
S-zak. št. 103 z dne 8. II. 1949, s spremembo/opera- 
tivnega upravnega vodstva oz. gospodarske uprave pod- 
jetja po odločbi vlade LRS, št. II237/1 z dne 1.111.1962; 

3. Trgovsko podjetje s tekstilom in obutvijo 
»Tekstil-Obutev«, Ljubljana, ustanovljeno z odločbo 
vlade LRS, S-zak. št 164 z dne 4. III. 1949; 

4. .»Trgovsko podjetje z galanterijo«, Ljubljana, 
ustanovljeno z odločbo vlade LRS, št. 1-6365/1 z dne 
31. XII. 1946, s spremembo imena firme po odločbi 
vlade LRS, S-zak. št. 377 z dne 20. V. 1949; 

5. »Trgovsko podjetje z živili«, skrajšano »Živila«, 
Ljubljana, ustanovljeno z odločbo vlade LRS, št. S-zak. 
št. 162 z dne 4. III. 1949 s spremembo besedila firme 
po odločbi vlade LRS, št. II-185/1 z dne 13. II. 1952; 

6. »Elektrotehna«, državno elektrotehnično pod- 
jetje, Ljubljana, ki je bilo ustanovljeno z odločbo vlade 
LRS, S-zak. št. 672 z dne 30. XII. 1947, s spremembo 
operativnega upravnega vodstva oz. gospodarske uprave 
po odločbi vlade LRS, II. št. 437/2 z dne 5. V. 1952; 

7. »Grafični nabavni zavod«, Ljubljana, ki je bil 
ustanovljen z odločbo vlade LRS, S-zak. št. 352 z dne 
16. VII. 1947, s spremembo operativnega upravnega 
vodstva oz. gospodarske uprave po odločbi vlade LRS, 
II. št. 437/2 z dne 5. V. 1952; 
< 8. »Prodajalna industrijskega servisa«, detajl, v 
Ljubljani, Titova 16, ki je bila z odločbo vlade LRS 
št. II-436/2 z dne 5. V. 1952 rrenesena od Industrij- 
skega servisa-detajl (ustanovljenega z odločbo vlade 
LRS, S-zak. št. 98 z dne 1. III. 1950) v pristojnost in 
gospodarsko upravo Sveta vlade LRS za blagovni pro- 
met; 

9. »Industrijski servis za tekstil, usnje in gumo«, 
Ljubljana, kî je bil ustanovljen z odločbo vlade LRS, 
št. II. 1760/1 z dne 1. III. 1950 s spremembo operativ- 
nega upravnega vodstva oz. gospodarske uprave po 
odločbi vlade LRS, IL št. 437/2 z dne 5. V. 1952; 

10. Trgovsko podjetje z' železnino »Železnina«, 
Ljubljana, ki je bilo ustanovljeno z odločbo vlade LRS, 
S-zak. 163 z dne 4. III. 1.949; 

11. »Chemo — import-export«, Ljubljana, ki je 
bilo ustanovljeno z odločbo vlade LRS, S-zak. št. 525 
z dne 15. XI. 1950, s spremembo operativnega uprav- 
nega vodstva oz. gospodarske uprave in firme ter po- 
slovnega predmeta po odločbi vlade LRS, št. II. 
610/2—52 z dne 28. V. 1952; 

12. »Tehnometak, Ljubljana, trgovina s tehnično 
železnino in kovinskim blagom, ki je nastalo po odločbi 
vlade LRS, št. II 610/2—52 z dne 28. VI. 1952, s spo- 
jitvijo »Kovinskega servisa« v Ljubljani (ustanovljenega 
z odločb? vlade LRS, št. II-1760/1 z dne 1. III. 1950) 
in »Industrijskega servisa, detajl« v Ljubljani (ustanov- 
ljenega z odločbo vlade LRS, S-zak. št. 98 z dne 
1. III. 1950). 

II. Ljudskega odbora za mesto Maribor: 
- 1. Gr,osističnc trgovsko podjetje »Tkanina«, Mari- 

bor, ki. je bilo ustanovljeno z odločbo vlade LRS, S-zak. 
št. •-•6/2 z dne 3. VIII. 1951; •    ----   -• 

2. »Kemikalija«, industrijski servis, Maribor, ki je 
bil ustanovljen z odločbo vlade LRS, št. II-1760/1 z dne 
I. III. 1950, s spremembo operativnega upravnega vod- 
stva oz. gospodarske uprave po odločbi vlade LRS, 
II. št. 437/2 z dne 5. V. 1962); 

3. »Kovinski servis«, Maribor, ki je bil ustanovljen 
z odločbo vlade LRS, št. II. 1760/1 z dne 1. III. 1950 
s spremembo operativnega upravnega vodstva oz. go- 
spodarske uprave po odločbi vlade LRS, II. št. 437/2 
z dne 5. V. 1952; 

III. Ljudskega odbora za mesto Celje: 
1. Trgovsko podjetje »Kovina«, Celje, ki je bilo 

ustanovljeno z odločbo vlade LRS, št. II. 1006/2 z dne • 
18. VIII. 1951, s 6premembo poslovnega predmeta, po 
odločbi vlade LRS, št. II 133/2 z dne 21. II. 1952; 

2. »Tehnometak, trgovina s tehnično železnino in 
kovinskim blagom, Celje (prej Kovinski servis, Celje, 
ki je bil ustanovljen z odločbo vlade LRS, št. II. 1760/1 
z dne 1. III. 1950, s spremembo operativnega uprav- 
nega vodstva oz. gospodareke uprave po odločbi vlade 
LRS, št. II. 437/2 z dne 5. V. 1952) in spremembo firme 
•in poslovnega predmeta po odločbi vlade LRS, št. II. 
610/2—52 z dne 28. VI. 1952. 

IV. Ljudskega odbora okraja Celje okolica: 
1. »Zdraviliško-gostinsko podjetje Rogaška Sla- 

tina«, Rogaška Slatina, ki je bilo ustanovljeno z odločbo 
vlade LRS, S-zak. št. 344 z dne 30. VI. 1947; 

2. »Zdraviliško-gostinsko podjetje Dobrnske To- 
plice«, Dobrna, ki je bilo ustanovljeno z odločbo vlade 
LRS, S-zak. št. 344 z dne 30. VI. 1947; 

3. »Kmetijsko posestvo Žovnek« v Žovneku, ki je 
bilo ustanovljeno z odločbo OLO Celje okolica, št. 1218/1 
št. 446 z dne 16. X. 1950 prešlo v republiško pristojnost, 
z odločbo vlade LRS, št. II-48/1 z dne 14. II. 1952 pa 
spremenilo firmo in operativno upravno vodstvo. 

V. Ljudskega odbora okraja Kranj: 
l.%»Kovinski servis«, Kranj, ki je bil ustanovljen 

z odločbo vlade LRS, št. II. 1760/1 z dne 1. III. 1950 
s spremembo operativnega upravnega vodstva, oz. go- 
spodarske uprave po odločbi vlade LRS, II. št. 437/2 
z dne 5. V. 1952. < 

VI. Ljudskega odbora okraja Krško: 
1. »Zdraviliško gostinsko podjetje Čateške Topli- 

ce«, Čatež obSavi, ki je bilo ustanovljeno z odločbo 
vlade LRS, S-zak. št. 344 z dne 30. VI. 1947. 

VII. Ljudskega odbora okraja Ljutomer: 
1. »Zdraviliško-gostinsko podjetje Radenska Sla- 

tina«, Slatina Radenci, ki je bilo ustanovljeno z odločbo 
vlade LRS, S-zak. št. 344 z dne 30. VI. 1947;' 

2. »Slatinsko podjetje Radenska Slatina«, Slatina 
Radenci, ki je bilo ustanovljeno z odločbo vlade LRS, 
S-zak. .št. 344 z dne 30. VI. 1947.    . 

VIII. Ljudskega odbora okraja Novo mesto: 
1. »Zdraviliško-gostinsko podjetje Dolenjske To- 

plice«, Dolenjske Toplice, ki je bilo ustanovljeno z od- 
ločbo vlade LRS, S-zak. št. 344 z dne 30. VI. 1947; 

2. »Zdraviliško-gostinsko podjetje Šmarješke To- 
plice«, Šmarješke Toplice, ki je bilo ustanovljeno z od- 
ločbo vlade LRS, S-zak. št. 346 z dne 6. VIII. 1947. 

IX. Ljudskega odbora okraja Postojna: 
.   1. »Kovinski servis« Pivka (Št. Peter na Krasu), 

ki je bil ustanovljen z odločbo vlade LRS, št. II 610/1 
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Razglasi ministrstev 
Org. št   42/47—• U317 

Prvi oklic 
t 

Sestavljen je osnutek nove zemljiške 
knjige za katastrsko občino Puconci v 
sodnem »kraju Murska Sobota in se do- 
loči 

1. avgust 1Ö52 
kot dan, od katerega dalje je treba po- 
stopati e tem osnutkom kakor z zemlji, 
ško knjigo. Stara zemljiška knjiga za 
omenjeno katastrsko občino ee e lem 
dnem sklene in dene iz rabe, kolikor 

stopa nova zemljiška knjiga na njeno 
mesto. 

Od navedenega dno dalje je samo z 
vpisom v novoosnovano zemljiško knjigo 
mogoče doseči učinke zemljiškoknjižncoa 
vpisa glede zemljišč, vpisanih v tej zem- 
ljiški knjigi. 

Obenem 6e z dnem 1. avgusta 1952 
uvede postopek za popravljanje navede- 
ne novoosnovane zemljiške knjige. Zalo 
so pozivajo, naj priglasijo svoje zahteve 
najkasneje 

do vštetega 1. oktobra 1052 
a) vsi lieti, ki zahtevajo na podlagi 

pravice, pridobljene pred 1. avgustom 
1952, da. bi se «.bremenili vpisi, ki' jih 
obsega novoosnovana zemljiška knjiga m 
ki e e tičejo lastninskih ali posestnih raz-, 
merij, pa najsi se izvede ta sprememba 
z odpisom, pripisom aH e prenosom alt e 
popravo označbe zemljišč ali e sestavo 
zemljiškoknjižnih telce ali kakorkoli 
drugače; 

b) vsi tifili, ki 60 pridobili še pred 1. 
avguetom 1952 na zemljiščih, vpisanih v 
novoosnovani zemljiški knjigi, ali na nji- 
hovih delih zastavne, služnostne ali dru- 
Re pravice, prikladne za knjižni vpis, pa 
še nieo vpisane ali niso vpisane tako, 
kakor, je treba. 

•V priglasitvah pod b) je treba natanč- 
no navesti pravico in vrstni red, ki se 
zanjo zahteva, kakor tudi zemljiškoknjiž- 
ne vložke, v katerih se naj izvrši vpis. 
Navesti je treba tudi, na kaj se opira 
pi-iRlašena pravica ' in na kaj zahtevani 
vrstni red. Listine, ki obstoje o tem, se 
predlože s priglasitvijo vred, ali pa je 
treba navesti, kje so shranjene. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne 
izpreminja to, da je pravica, ki jo je 
treba priglasili, morda raevidna iz zem. 
ljieke knjige, ki ee da iz rabe, iz kakšne 
listine, ki j« že pri sodišču, ali iz kak- 
šnega sodnega sklepa itd. 

Kdor zamudi zgoraj dani rok 1. Okto- 
ber 1952, izgubi pravico uveljavljati pri- 
glasitvi zavezane zahtevke do tretjih 
oseb, ki ej pridobijo knjižne pravice v 
dobri veri na podlagi vpisov, obstoječih 
v novoosnovani zemljiški knjigi, kolikor 
ti vpisj niso izpodbijani. 

III 
Zoper vpise obremenilnih pravic (za. 

stavne, služnostne in podobne pravice),. 

Razglasi in objave 
ki  bodo v novoosnovani zemljiški knjigi 
obstojali na dan 1. avgusta 1952, naj vsi 
tisti, ki mislijo, da so z obstojem kakšne- 
ga teh vpisov ali z njegovim vrstnim re- 
dom oškodovani v svojih pravicah, 

vložijo ugovore do vštetega 
1. oktobra 1952, ; 

ker dobijo sicer  • vpisi učinek zemlji- 
skoknjižnih vpisov. 

IV 
Novoosnovana zemljiška knjiga je vsa- 

komur na vpogled med rednimi uradni- 
mi urami pri Okrajnem sodišču v Murski 
Soboti. Pri tem sodišču ee tudi vlagajo 
morebitne priglasitve in ugovori po tem 
oklicu in sicer pismeno ali uetno na za. 
pisnik 

Proti zamudi rokov za priglasitve ra 
ugovore nj dopustna poslavitev v prej- 
šnji stau in 6e ti roki ne smejo, podajšati 
za posamezne stranke. 

M'nistrstTo ata pravosodje LUS 
Ljubljana, dpe 4. julija 1952. 

Spremembe 
rodbinskega imena 

St.  IV3113/1-52 6063 
Z odločbo Ministrstva za  notranje za- 

deve LRS št. IV-3113/152 z dne 24. VI. 
1952 je bila na podlagi zakona o osebnih 
imenih    dovoljena   'sprememba   priimka ' 
dri  Klincu  Eriku,     roj. 23.  IX.   1909 V 
Šmarju pri Jelšah, Celje okolica, in nje- 
govi žr>ni Kline roj. Fulda Inge, roj, 14. > 
VI.  1919 v Putincih, okraj Ruma, v pri. 
imek »Klin P«. 

Št.  IV-2980/1-52       ' 60G4 
Z odločbo Ministrstva za notranje za- 

deve LRS M. VI-2980/1-52 z dne 24. VI. 
1952 je bila na podlagi 21. člena zakona o 
osebnih imenih- dovoljena sprememba 
priimka Osredkar-Pintar Zori, roj. ó. VI. ' 
Ì909 v Ljubljani, Sp. Šiška 235, v pri- 
imek >Pintar«. 

Ministrstvo za notranje zadeve • LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

'ri   teaki   registraciji   je  sedei   podjetja 
tznaiea v besedila, dan vpisa, spremembe 

ali iibriss pa v datumu 

Vpisi 
145«. 

Beeedilo: Gostinsko podjetje >Zelena 
jamac  (Ljubljana, "Pokopališka 14). 

Poslovni predmet: Izvrševanje .h 
zadev iz področja gostinskega obrata. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana, 
odločba Preds št. 64/1951 z dne 15. XI. 
1951. 

, Operativni    upravni    voditelj:     MLO 
Ljubljana,  svet za  gospodarstvo. 

Poslovalnice so: Pri Grozdu, Ljublja-, 
na, , Ciglarjeva 2; Pri dobri kapljici, 
Ljublianska cesta 3 in Bife 5>Zmaj<, 
Srna rimska  4. 

Za podjetje podpisujejo: 
Prajka   Marija,   upravnik,   Weble  Ma. 

rija, v. 4. račun-vodje, jn Ahlin Ignacij, 
knjigovodja. 

MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 
dne 18. junija 1952. 

Št.  226-52 6186 

145". 
Besedilo: Gostinsko podjetje >Ho<el 

G ulica t nad Jesenicami (Sv. Križ nad 
Jesenicami). 

• Poslovni predmet: Prodaja toplih in 
mrzlih jedil, alkoholnih in brezalkohol- 
nih pijač ter drugih  gostinskih storitev. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Jesenice, 
odločba št. I 93/1-52 z dne 21. III. 1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO Jese- 
nice. 

Za podjetje podpisujeta: 
Klinar Jože, upravnik, Buraik Milka, 

knjigovodja, po zakonskih predpisih 17. 
člena szdgp. 
MLO  Jesenice, poverjeništvo za finance 

dne 31. marca 1952. 
'     Št. 230/2—52 3316 

• 
1458. 

Besedilo: Pekama >Pecivo<, Kopriv, 
nik. 

l'tJovni' predmet: Peka in prodaj» 
kruha in peciva in druge pekarske elo- 
ritve. 

•Ustanovit,;j podjetja: Bivši. KLO Ko- 
privnik. .   .  ! .'",' 

Operativni upravni voditelj:'. Obftnskl 
LO Mozelj. • ,,       . - "• -, 

Za podjetje «podpisujeta:   .   r 
Vidervol Jože, poelovodja, .samostojno, 

v obsegu zakoniith pooblastil-in pravil 
podjetja, Podlogar Anica, računovodja, 
sopodpisuje vse listine po '47. "členu 
szdgp. 

0L0'Kočevje, sv"f xa ROspodarstvo 
dne 16. junija 1952. 

Št 1789/1 ,   581« 
* 

1459. • ' ' 
Besedilo: Ekonomija KLO • Mavčič* 

(št. 7). 
Poslovni predmet: Obdelovanje polja, 

reja živine in sadjarstvo. • 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Mavčiče, odločba št. 
110/52 z dne-24. III. 1952. 

Za podjetje podpisujejo:        / 
Čebašek .Filip, upravnik, Kalan Janez, 

tajnik KLO, in Šalamon Anton, knjigo- 
vodja, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja.,  - 
0L0 Kranj okolica, poverj. »a finance 

dne 27. marca 1952. 
Št. 11-328/52 3093 

'    " •' 
1460.., 

Beeedilo: >Remontno podjetje«, Cer- 
klje (Cešnjevek). , ,   - •; t 

Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 
obrtniških del iz mizarske, tesarske, ko- 
larske, pleskarske in  zidarske obrti. 

Ustanovitelj in' operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: Obč. LO Cerklje/'odloč- 
ba št. 599/52 z dne 4.* VI-1952' ;. 
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Za podjetje podpisujeta: 
Cerar Srečko, upravnik,  in Camernik • 

Slavka,    računovodja,    po zakonitih po- 
oblastilih       pravilih podjetja. 

OLO Kranj, gvet za gospodarstvo 
dne 17. junija 1952. 

Št. II—727/1—52 5032 

• 
1461, 

Besedilo: •••••••• podjetje >••••• 
mestna tehtnica«.   Beltinci. 

Poslovni predmet: Tehtanje predme- 
tov.. 

Üstanovielti in operativni upravni vo- 
ditelj: KLO Beltinci. 

Za   podjetje  podpisuje; 
Glavač Jože, predsednik, v njegovi od. 

eotnoeti pa Sraka Štefan, tajnik KLO! 
OLO Murska   Sobota,  ••••••.  z* finance 

dne 9. februarja 1952. 
Št. 1364/1-1952 1493 

'* 
1462. 

Besedilo: Mestno obrtno podjetje >Kle- 
parstvo jn vodovodne instalacije« v Mur- 
ski  Soboti. 

Poslovni predmet: Vsa dela kleparske 
stroke ter inštalacije in popravila vodo. 
vodnih naprav. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: Mestna občina Mureka 
Sobota. 

Za podjetje podpisujeta: 
Šteriak Alojz, ravnatelj, Polarič Slav. 

ko, glavni računovodja podjetja. 
OLO Mur.  Sobota, gret za gospodarstvo 

dne 26. Junija 1932. 
Št.  II 5549/1—52 (3056 

1463. 
Besedilo: Trgovina KLO (Žužemberk), 
Poslovni oredmet: Razprodaja trgov- 

ikih in monopolnih predmetov. 
Ustanovitelj in operativni upravni vo- 

ditelj podjetja: KLO Žužemberk. 
Za podjetje podpisuje: 
HoKko Alojzij, upravnik, po pravilih 

podjetja, v njegovi odsotnosti pa namest- 
nik Plot Karel. 

OLO Novo mesto, poverj. za finance 
dne 3. marca 1952. 

St. 913/1 2505 

* 
1464. 

Besedilo:  Fototehnika • Sežani. 
-   Poslovni predmet: Fotografiranje,   ko- 
piranje in povećavanje slik po "naročilu 
na obrtni način. 

'Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja:    Okrajni odbor  ljudske 
tehnike v Sežani 

Za podjetje podpisujeta: 
Berlot Franc,    upravnik,   in Hrovatin 

Marta, računovodja, po zakonitih predpi- 
sih  in pravilih   podjetja. 

OLO Sežana, poverjeništvo za  finance 
dne 11. marca 1952. * 

Št. 73/18-52 2392 

1465. 
Spremembe 

1466. 
Besedilo: Turistično podjetje LRS 

>P»tnlk<, Ljubljana. 
Izbrile se Tanko Zvonimir in vpiše 
Iskra Cene, ravnatelj, ki podpisuje sa- 

mostojno,  v   obsegu   zak.  pooblastil  in 
pravil podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 12. junija 1952. 
Št 243 269-1952 5997 

1467. 
Besedilo: > Ljubljansko opekarne« v 

Ljubljani. 
Izbriše 6e Kave Ludovik, v. d. direk. 

torja in vpiše 
• Ambrož Alojz, direktor, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 
Ministrstvo  za finance LUS, Ljubljana 

dne 16. junija 1952. 
Št. 243 75/-1952 5995 

1468. 
Besedilo:   >•••••••   dekorativnih   tka- 

nin«, Ljubljana. 
^Izbriše ee Strlič Emil in vpiše 
'Rode  Bernard, direktor, ki  podpisuje 

samostojno, v obsegu zak   pooblastil in 
pravil  podjetja 

Ž t. 243 275—1952 5993 
Besedilo:  Industrija usnja. 
Vpiše se Kojo Milan, pomočnik direk- 

torja,  ki  podpisuje   v  odsotnosti   direk- 
tor',? v istem obsegu. 

Št  24360/3-•9•2 5991 
Ministrstvo  za finance LRS, Ljubljana 

dne 17. junija 1952. 

1469. 
Besedilo: >15. september« industrija 

cementa, salonita in apna na Soči, An. 
Loro. 

Besedilo odslej: »15. september« — 
Tovarna cementa in salonita, Anhovo. 

Poslovni predmet je še: Proizvodnja 
cementa in salonita. 

Izbrišeta se Martkovič Stojan in Slovi- 
nič Miho kot namestnik gl. računovodje 
ter vpiše kot glavni računovodja, ki so- 
podpieuje listine po 47. členu 6zdgp. 
Ministrstvo  za finance LUS, Ljubljana 

dne 18. junija 1952. 
Št. 243247/1—1052 59S9 

Besedilo: Gostinsko podjetje >Dom ob 
Dravinji«, .Makole. 

Izbriše ee Kolar Viktor in vpiše 
Velikonja Zora, glavni računovodja, ki 

sopodpieuje listine po 47. Členu szdgp. 
Ministrstvo  za finance LRS, Ljubljana 

dne'24. maja 1952. 
. •:.>;- .•       Št. 243 235-1952 5257 

14T0. 
Besedilo: Mestno kleparsko in instala- 

cijsko podjetje, Ljubljana,  Slomškova 4. 
Izbriše se KorenČan' Dora in vpiše: 
.Marolt Božena, racunovqdja. 
MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 

dne 16. maja 1952. 
Št. 1830/52 5118 

* 
1471. 

Besedilo: Zdraviliško gostinsko pod- 
jetje, Dolenjske Toplice. 

Izbriše ee Kene Martin'in vpiše G ran- 
da Mihael, direktor, ki podpisuje samo- 
stojno, v obeegu zak. pooblastil in pravil 
podjetja. 
Ministrstvo za finance LUS, Ljubljana 

dne  28.  junija  1932. 
Št. 243 216/2-1952 6240 

* 
1472. 

Besedilo: Modno krojaštvu Mavrif •• 
(Ljubljana, Zupančičeva 8). 

Za podjetje ki je prešlo v likvidacijo, 
podpisujejo: 

Marolt Janez in Klančar Ivan, usluž- 
benear ter Koritnlk Anton, krojaška po- 
močnik pri Šeficu Vinku. 

MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo* 
dne 26. junija 1052. 

Fin št. 658/52 6185 
* 

1473. 
Besedilo:    Mestno podjetjo »Dimn-kar- 

stvo« (Ljubljana, Kolodvorska 6). 
Izbrišo se Vrbovec Franc in vpišejo: 
Zaletel Karel, poslovodja, Vrhovec Vi- 

ljem,    računovodja   in   Vrhovec   Franc 
predsednik del. sveta. 

Pod;'etje  se je  preselilo iz,Rožne  do- 
line, Cesia  VII, št. 16 v Kolodvorsko 6. 

MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 
dne 27. junija 1952. 

Fin.  št. 102/52 C184 

1474. 
Besedilo: Gospodai&ko podjetje »Re- 

mont«, Rogaška Slatina. 
Izbrišeta se Krašček Jože in Senečlč 

Aurei ter vpišeta: 
Madile Beno, posfovodja, Weilguni 

Frumenci, računovodja, ki odpisujeta 
samostojno, po zakonitih poblastilih in 
pravilih   podjetja. 
OLO Celje okol'ca, svet za gospodarstvo 

dne 22. maja 1952. 
Št. 1817/1952 5140 

1475.    ' 
Besedilo: KLO podjetjo »Mehanična 

delavnica   Stična, 
Izbrišejo se Kavšek Avgust, Trpin Ru. 

di in  Kavšek Anica ter vpiše: 
LavTič  Anton, tajnik  KLO  Stična. 

OLO Grosuplje, poverjeništvo za finance 
dne 15. maja 1951.    . 

Št. 468-1951 4879 
• 

1476. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Nanos. 
Izbriše se Kogej Leopold in vpiše: 
Brunček  Frančiška,   knjigovodja. 
OLO Idrija, poverjeništvo za finance 

dne 27. decembra 1951. 
Št. 3343/X-1951 ?3 

• 
1477. 

Besedilo: Gostinsko podjetje <• MLO 
Idrija. 

Vpišejo se podružnice, gostilne:   pod 
Gorami,   Gregorčičeva 17,   pri Bedanjcu,. 
Tomšičeva 5,  pri   Zagodu,   Gregorčičeva 
26,  bife  pri. Debeli  skali,   Gregorčičeva 
(v Mejci), bife na jezeru, Vodnikova uli- 
ca  (pri Kobil),  vso v Idriji, in gostilna 
pri Fcžnarju, Čekovnik 19. 

MLO Idrija, poverjeništvo za finance 
dne 31. decembra 1051. 

Št. 3375/X-51 149 

1478. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Nanos« v 

Idriji. 
Izbriše se Petrovac Avgust in vpiše: 
Poljanšek  Jože,  upravnik. 
OLO Idrija, poverjeništvo za finance 

dne 30. januarja 1952, 
Št, 276/X-1952 1093 

• 
1479. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel 
Golica«, Sv. Križ nad Jesenicami. 

Izbriše se Burnik Milka, knjigovodja, 
in vpiše: 

Rabič  Vida, knjigovodja,  ki  podpisuje 
po pravilih in pooblastilih. 

MLO  Jcscii'c",  svot za rnspndarstvo 
dne 11. junija 1Ö32. 

št. 352/2—52 5S45 
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1480. 
Besedilo: Mestni vodovod in snaga, 

Kamnik. 
Izbriše «e Nemec Jurij in vpiSe: 
Meteln Draga, računovodja, ki  podpi- 

suje vse epiee finančnega in kreditnega 
pomena  skupaj  z  upravnikom   podjetja. 

OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 
dne 28. marca 1952. 

Št. 818/52 3180 
• 

1481. 
Besedilo: Mestno kleparsko, Skofja 

Loka. 
Besedilo odslej: Obrtno kovinsko pod- 

jetje, školja Loka. 
Izbrišejo se Pehar Jože, Grohar 

Francka m •••••••• Janez in vpižefa: 
Franko Anton, Upravnik, Panjan Peter, 

knjigovodja, ki podpisujeta v obsegu za- 
konitih pooblastil in pravil podjetja. 

OLO   Kranj, »vet   za  gospodarsko 
dne 25. junija  1952. 
Št. II-77S2—52 6111 

1482. 
Besedilo: Mestna Šiviljska delavnica, 

Brežice. 
Izbrišejo se Topliiek Malù?, Bukošok 

Rudi, Marllnoviò Mara, Verstovšek Jože 
in vplïejo: 

Jankoviï Ivanka, upravnik, Kodrič Re- 
zik ,  nižji   knjigovodja,   Vogrinc  Marija, 
namestnik upravnika 

OLO Krško, poverjeništvo za finance 
dne 21. januarja  1052. 

St. 88/1—1952 83 

1483. 
Besedilo:    Kol man    Edvard,    državni 

obrtni   mojster,   strojno   ključavničarstvo 
(Maribor, Mlinska 31). 

IzbriSe se Gruber Marta in vpiše: 
Ferk Franc, računovodja, ki podpisuje 

listine  denarnega,    materialnega,    obra: 
• čmtekćga in kreditnega pomena. 

MIX)  Maribor, svet za gospodarstvo 
. dne 9. junija 1952. 

St.  Pov 56/127—52 6163 
• 

1484. 
Besedilo: Industrija papirnatih izdel. 

tor (Maribor, Koroška 5). 
Operativni    upravni    voditelj    odslej: 

Glavna    direkcija    kemične    industrije 
LRS. Ljubljana. 

MLO Maribor, svet za gospodarstvo 
dno 14. junija  1952 

. £t. Pov 56/132-52 6164 

1485. 
Be'sedilô: Pralnica in kemična «stilni- 

«a, Novo mesto. • 
'  Izbriäeta  ee Mirtic Alojz  in  Zupančič 
Alojz ter vpige: 

Adam Franc, upravnik, ki (podpisuje 
«moetojno, v primerih 47. člena szdgp 
P* «kupaj z njim Rozman Alojz, knjigo, 
wdja. V odsotnosti enega od teh sopod- 
pieuje namestnik Matko Franc. 
OLO NOTO mesto, svet za gospodarstvo 

• dne 23. mala 1952. 
Št. 2139/1 5532 

I486. * 
Besedilo: Uprava zgradb KLO Polj- 

ane. 
Izbrišeta se Šerbec Ignac in Turnšek 

Arde« ter vpišeta: 
Frim Franc, upravnik, Dolevič Tatja- 

na. knjiRovodia. 
OLO Poljcane, poverjeništvo za finance 

dne 23. marca 1952, 
St. 1164/52 3018, 

1487. 
Besedilo odele j: Mestne gostilne Ptuj 
Besedilo odslej:  >Mestne gostilne Ptuj 

v  likvidaciji 
Izbrišeta se Kuhar Anton in Kodeia 

Franc ter vpišejo: 
Sede] Franc, predsednik, Safranko Zur 

ka in Kodeia Franc, žlana likvidacijske 
•komisije. 

OLO  Ptuj,  poverjeništvo za  finance 
dne 21. februarja 1952. 

Št. 265/1-52 1749 

• 
1138. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Preskr. 
bac   na  drobno  in   debelo,  Ptuj. 

Vpise se nova poslovalnica >Usnje — 
Čevlji«, ,Ptuj, Krekova 10. Poslovodja je 
Ranfl Jože. 

OLO  Ptuj,  poverjeništvo za finance 
dne 26. marca 1952. 

£• 390/1-52 * 3183 

1189. 
Besedilo:   Foto-študij Sežana. 
Podjetje preide v  likvidacijo. V iikvi. 

dacijski komisiji eo: 
Goljevšček Mila, Berlot Franc in Rener 

Danica, ki podpisujejo za podjetje s pri- 
pristavkom >v likvidaciji«. 

OLO Sežana,  poverjeništvo za   finance 
drj£ 19- januarja 1952. 

ÔU 4/2 685 

1490. 
Besedilo:   Krajevno čevljarsko   podjet- 

je, Sv, Lucija  ob Sofi. 
Besedilo   odslej:   »Čevljarsko  podjetje 

1. maj« — Most ob Soči. 
OLO Tolmin, svet za gospodarstvo 

dno  10. junija 1952. 
Št. X—p/21-52 S116 

un. 
Besedilo:    »Gostinsko   podjetje«   KLO 

Sv.   Lucija  ob Soči. 
Besedilo  odslej: >Gostinsk0  podjetje«, 

Most ob Soči. 
\ OLO Tolmin, svet za gospodarstvo 

dne 12. junija 1952. 
Št. X—86/78-52 6117 

Izbrisi 
1492. 

Besedilo:   >2ivinoodkup<,   OLO   Celje 
okolica. . 

Zaradi opustitve podjetja. 
OLO Celje okolica, poverj. za financ* 

dne 4. aprila 1952. 
Št. 355/1952 3489 

* 
1493. 

Besedilo: Okrajna žaga, Dobrovnik. 
Zaradi končane likvidacije. 

0L0 Lendava, poverjeništvo u linance 
dne 19. decembra 1952. 

Št. 585/1951        ' 568 

1494. 
Besedilo:    Krajevna  opekarna, Sodna 

vas. 
. Ker je prenehala poslovati. 

OLO   Poljčane, poverjeniStro ta finance 
'    . dne 4. aprila 1952. 

St. 1366/52 .     3522 

1495. 
Besedilo:  Lesno, podjetje,  Jeseuovo. 
Ker je s 1. II. 1952 prešlo iz uprave 

OLO Trbovlje pod upravo KLO Cernie- 
nik. ' 

OLO Trbovlje, po» erjeniitro za finance 
dne 13. februarja 1952. 

Št. 878/1—1952 1567 
•¥• 

1496. 
Besedilo:    Gostilna KLO  Čeče — Sv. 

Marko 65. 
Ker je likvidacija končana. 

OLO Trbovlje, poverjeniitvo za finance 
dno 18   februarja 1952. 

•'. 7016/1-52 1629 
1497. * 

Besedilo: Mesnica   KLO   Jangnjenica. 
Ker sploh ni obratovalo. 

OLO  Trbovlje,  poverjeništvo za  finance 
dne 23. aprila 1952. 
 Št. 2075/1—1052. 4246 

Zadružni register 
Pri   vsaki   registraciji   je   sedei  podjetja 
označen » besedilu, dan vpisa, «premem- 

be alj izbrisa pa  r datumu   - 

Vpisi 
439. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Celje, 
Mariborska cesia 1Ü. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup. 
Scini 11. II. 1951 za nedoločen č*s in de- 
luje po potrjenih pravilih. 

Zadružni delež znaša 100 din; delež 
družinskega člana zadružnika 50 din. 
Upravni odbor sestavlja 9 do 13 članov, 
ki jih voli'zbor izmed zadružnikov ra 
dobo enega leta. Zadrugo zastopa uprav- 
ni odbor. Za zadrugo podpisujeta ?o ova 
člana upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča po upravnem odboru 
pooblaščeni usluibeneo zadruge. ' 

Člani upravnega odbora so: 
Božič Stanko, posestnik, Polule 11, 

predsednik; Šah Jože, posestnik, Lisce, 
tajnik; Cremožnik Peter, posestnik, Lož- 
niča 18; Cater Ivan, posestnik, Babno 8; 
Gomilšek Matija, posestnik, Ostrpžno. 20; 
Toman Anton, posestnik, KoSnica44; Cen. 
celj Ivan, posestnik, Tremcrje 16; Ska- 
men Alojz, posestnik, Zg. Hudlnja 4 in 
Mirnik Anton, posestnik, Lopata 30, člani 
odbora, vsi v Celju. 

'Okrožno sodišče • Celju 
dne 31. julija  1951. 

Zt  3/51 _  Zadr.'95'2       7616 
• 

440. 
Besedilo: Obrtna zidarska zadruga 

»Edinost« » o. j.  v  Ilirski Bistrici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 15. IV. 1952 in deluje po potrjenih 
pravilih. 

Vsak član mora vplačali najmanj en 
delež v znesku 2000 din in jamči za ob. 
veznosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. Uprav- 
ni odbor sestavlja '5 dò 9 članov, vštev 
ši predsednika in tajnika. Zadrugo pred. 
stavljali predsednik in tajnik upravnega 
odbora. 

Ciani upravnega odbora so: 
Koneetabo Srečko, zidar, Pregar je 110, 

predsednik; Vičič Branislav, gradbeni 
tehnik. Trnovo 37, tajnik; Puž Ivan, zi- 
dar, Matulje 151, Dubrovic Drago, zidar, 
Rukavac 75, Poropat Alojz, zidar, Pre- 
gale 105. 

Okrožno sodišče • Gorici 
dne 5. junija 1952. 

Zt 18/82Ì-4 3542 
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Spremembe 
441. 

"Besedilo: Skupna obrtna ••••••• pro- 
dajna  zadruga   z  o.   j.   za  okraj   Celje 
mesto. 

Izbrišejo ee Aman Jožko, Anderlič 
Maks, Vrenko Mihael, Frajle Franjo, 
Klinar Miloš, Zontič Anton, Šeško Jože, 
šmigoc Alojz in vpišejo novi člani uprav, 
nega odbora: 

Trstenjak Alojz, mizar, Aškerčeva 7, 
Planinšek Anton, ključavničar. Maribor- 
ska 67, Plevčak Jože, čevljar, Zavedna 
št. 17, Jurkovič Alojz, avtokaroser, Ost- 
rožno 118 a, KTOflič Marija, šivilja, Gle. 
dališka uL 2, Zaje Avgust, krojač, Jetni- 
ška 6, vsi v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 20. oktobra 1951. 

Zadr VIII 38/7 1048 

442. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Luče. 
Na občnem zboru 80. III. 1952. BO ee 

spremenila zadružna .pravila: Upravni 
odbor sestavlja 9 članov. Delež znaša 
1000 din, delež družinskega člana zadruž- 
nika 250 din. 

Izbrišejo se Volar Ivan, Vavdl Jernej, 
Kosmač Ivan in Robnik Stanko in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Supin Leopold, nameščenec, Luže 36, 
Polanšek Ivan, .kmet, Podveza, Strmčnik 
Franc, mizar, Luče, Pahovnik Ivan, kmet, 

• Raduna ' 3,   Podkrajlek   Alojz,   čevljar, 
Luče, Moličnik Jože, kmet, Podveza. Za 
podpisovanje 60 pooblaščeni: Lupin Leo- 
pold, Jež Peter in Podkrajnik Alojz. 

Okrožno sodišče y Celju 
dne 10. junija 1952. 

ZadT VII 91/4 5677 

443. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

čemšenik. 
Na občnem v zboru 3. II. 1952 so se 

spremenila 'zadružna pravila. Član od- 
govarja za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega  oziroma  družinskega  deleža. 

Izbrišejo se Juvan Ivan, Šlrajhar 
Frane, Pole Peter, Brodar Ignac in La- 
zar Franc in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega  odbora: 

Pole Ludvik, Ržiše 11, Strajhar Anton,' 
Jesenovo, Drobež Damjan, Čemšonik, 
Kreže Miha, Znojile, Pikelj .lože, (posest. 
nik, Doberljeyo., 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 20 junija 1952. 

Zadr VII 71/6 6025 

414. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v,Hm. 

šeijii. . 
Izbrišejo se Zitko Franc, Gorjanc 

Franc, .Berne Ivana, Korče Luka in .Gor- 
janc Jakob, vpišejo pa ee novi izvoljeni 
člani upravnega odbora, kmetje: 

Milharčic. Danilo,. Hruševje 25, Samsa 
Luka, Veliiko brdo, Posega Pavel, Sla- 
vinje 15, Frkat Anton, Rakuljka, Stegelj 
Matevž, Mala brda 4, Suša Anton, Strane,, 
ösana Marija, Strane in Sajevic Janko, 
Sajevče 15. '• - 

, Okrožno sodišče v Gorici, 
"dne 31. avgusta 1951'.  i 

•:'-r/../.'-r/iil- Zt 9/47-43 8775 

445. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Podgrad. 
Na .podlagi sklepa skupščine z dne 

19. III. 1951 6e izbrišejo Juršmovič Jo- 
že, Dekleva Jože, šajna Jožef m Dekleva 
Dušan, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
spravnega odbora: 

Bulinar Anton, Podgrad 4, Stanič An- 
ton, Podgrad 81, Demojzee Anton,. Pod- 
grad 10, Križman Anton, Podbeže 18, 
Čuš Jožef, Podbeže 7, in Možina Anton, 
Sobonje 33. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 6. decembra 1951. 

Zt 48/47-11 11833 

446. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Idr. 

skem. 
Na .podlagi sklepa skupščine z dne 

7. III. 1952 6c izbrišejo člani Sovdat 
Franc, Koren Andrej, Uršič Anton, Ku- 
rinčič Ivan, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Potrica Andrej, kmet, Idrsko 55, Man- 
froda Ivan, kmet, Idrsko 11, Fratnik 
Mirko, uslužbenec, Idr&ko 63, Miklavčič 
Frano, kmet, Idreko 98, Berginc Anton, 
kmet,  Idrsko 28. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 10. junija 1952. 

Zt 190/48—20 5754 

*. ° 
447. 

BPROCHIO: Kmetijska zadruga v Dra- 
gomeru. 

Na zboru 23. III. 1952 so se spreme- 
nila zadružna pravila v 1., 2. in 32. Členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Dragomcru. 

Izbrišejo SP Seliškar Janez, Stanovnik 
Franc, Lenaršič Matija in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Logar Stane, žel. uslužbenec. Log n9,> 
Kozjek Alojz, žel. uslužbenec,. Log 20, 
Čuden   Mafevž,  delavec,  Lukovica   16. 

Delež zna.-a 500 din. delež družinskega 
"lana zadružnika pa 50 din. 

Člani odgovarjajo •• obveznosti za. 
druge z desetkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oz. družinskega 
deleža. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. junija 1952. 

Zadr  V 81/11 5461 

448. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nini jamstvom tla Drenovem griìu. 
Na zboru 7. VI. 1952 so se spreme, 

nila zadružna pravila y 18. ih 32. členu. 
Upravni odbor sestavlja 5 članov. Delež 
maša 1000 din, delež družinskega člana 
zadružnika pa 250 din. 

Izbrišejo ee Jereb Jože, Pekla} Jakob, 
Čepou Lovro, Jerina Franc, Gorjanri 
Franc, Kržmanc Ivan, Kržmanc Frane, 
Drenov grič 55 in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Kržič Ciril, delavec, Lee-no brdo 24, 
Leskoven Franc, kmet, Lesno brdo 30, 
Oblak Franc, kmet, .Drenov grič 3. 

Zadr  VI 52/2   ' 6029 
Beeedilo: Kmetijska zadruga v MoS- 

njah. 
Na zboru 2. III. 1952 so ee spremenila 

zadružna  pravila v  i., 2. in 32. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom • Mošnjah. 

Delež znaša 600 din. Člani odgovarjajo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneekom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo ee Prislov Alojz, •••••-#*••- 
zidar, Pangerc Leopold in vpiše nov član 
upravnega odbora: 

Koselj Anton, kmet, Sp. Otok 9.   • 
Zadr VI 171/4 6028 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Trbojah. 
Na zboru 6. III. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila v l., 2. in 32. Členu. 
Beeedilo odslej: Kmetijska zadruga ' % 

omejenim jamstvom v Trbojah. 
Delež znaša do 1000 din. Člani odgo- 

varjajo za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oz. družinskega deleža 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Rekar Matevž, Kumurka Rudolf, Oblak 
Franc in vpišejo novi člani upravnega 
odbora : 

Nadižar Anton, kmet, Trboje 78, Kn.fic 
Štefka, gospodinja. Trboje 37, Zaje Mar- 
tin, delavec. Mose 

Zadr  VI  16/6 5384 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 24. junija 1952. 

•¥• 
449. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z onieje. 
nini jamstvom, r'utna Brezovica. 

Izbrišejo 6e Jeraj Anton, Boh Jakob, 
Per Milan in pooblašenee Jkrbec Franc 
ter vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Umek Anton, Blatna Brezovica 2, Pe. 
klaj Franc, Sinja gorica 2, Gutnik Franc, 
Sinja gorica 13, kmetje. 

Zadr  VI  33/4 6118 
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje. 

nini jamstvom v Naklem. 
Na zboru 13. III. 1952 so se spreme, 

nila zadružna pravila v 32. členu. Delež 
znaša 1000 din. 

Izbrišejo se Tiringer Martin,'1' Ferjane 
Lovro, Štular Ivan, Markič Jakob in :vpi« 
sejo novi člani upravnega odbora; 

Križaj Anton, Okroglo ,10, Poličar 
Janko, Naklo 4, Leben Anton, Sp. Duplje 
št 15, Snedic Franc, Duplje 56, Šparoeec 
Anton, Zadraga 10, kmetje. 

Zadr  VI  81/6 •    6119 
Okrožno sodišče r Ljubljani 

dne 27. junija 1952. 

450. 
Beeedilo: Kmetijska zadruga • Spi" 

taliču. 
Na zboru 9. XII. 1951 so se spremenila 

zadružna pravila  v  1., 2.  in 32. Členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga t 

omejenim jamstvom • Spitaliîu.   ,   . 
Člani odg« arjajo za obveznosti, zadruge 

z desetkratnim. zneskom vpisanega -.en- 
kratnega temeljnega oz. družinskega de- 
leža. Delež znaša 1000 din, delež dru- 
žinskega člana zadružnika pa 250 din. " 

Izbrišejo se člani Gros Franc, StrmSek 
Filip, Toroplak Ivan, Drolo Gregor, Hri- 
bar Jože in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Lipovšek Franc, Jastroblje 7, Križnik 
Stanko,. Bela 15, kmečka sinova, Reber 
šek Franc, Jastroblje lO.Zeleznik Janez, 
Jastroblje 21, Semprimožnik Jože, Bela 
št. 19, kmetje. 

Okrožno sodišče > Ljubljani   r • 
dne 2. julija. 1952. 

Zadr VI ,197/5 6248 
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451.. . ' 
Besedilo: Kmetijska zadruga Videm— 

Dobrepolje. 
Na zboru SO. III. 1052 so ee spremenila 

zadružna pravila v L, 2., 18. in 32. členu. 
' Besedflo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom Videm—Dobrepolje. 

Delež znaša 1000 din, delež družin, 
skega člana 250 din. Upravni odbor se- 
stavlja 7 do 9 članov. Člani odgovarjajo 
za obveznosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo se Prelesnik Anton, Strnad 
Jože, Perko Alojzij, Novak Janez in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Ponikvar Franc, kmečki ein, Mala vas 
U. 18, Kavčič Dušan, trg. pomočnik, 
Predstruge 6, Mesojedec Edvard, kmet, 
Videm 7. 

g Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23   junija  1952. 

Zadr   VI   37/5 0027 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, se poli- 
vajo, naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem ah skrbnikom. P« preteku 
rokov bodo sodišča odločila o  predlogih 

R 159/51-2 7S91 
Grebene Franc, roj. 3U. VI. 1922, Opal- 

kovo 5, mizarski vajenec, je bil po raznih 
taboriščih v Italiji in nazadnje v Blecka. 
meru v Nemčiji, ter se od 15. XI. 1914 
pogreša. Predlagatelj'je Grebene i.lilan, 
Opalkovo 5, ,p. Velike Lašče, skrbnik 
Krese Stanislav, uradnik pri tem sodišču. 
Priglasitveni' rok: tri mesece od te ob- 
jave. 

Okrajno  sodišče  r  Grosupljem \      ' 
dne 28. iulija 1952. 

II- R 663/52 2017 
Kočar Ferdinand, roj. 29. V. 1919, sin 

Franca in Katarine roj. Senear, krojač, 
Brezje pri Mariboru 119, se kot prisilni 
niobaliziranec nemške vojske od 17. Vili. 
1944 «pogreša. Predlagateljica je Pečeč. 
nik' Angela, Velenje 81, skrbnik Sande 
Jože, nižji pravni referent pri tem eo- 
dišču, Priglasitveni rok: tri mesece od 
te  objave. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
dne 5. februarja 1952. 

•     Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče n; znano, 
na ( njihovo nevarnost in stroške, dokler 
se' «trni ne zglasijo ali ne imenujejo po- 

oblaščence 
Tožbe  za razvezo zakona: 

G . 59/52—5 6002, 
Marinif Leopolda, gospodinja, Vedri. 

Jan 6, proti Mariniču Francu, kmetu, zdaj 
neznanega bivališča. Razprava bo 27. 
VIII. 1952 ob 8. uri pri tem sodiSču. 
Skrbnik Brajnik Nada, tusodna usluž- 
benka.   • 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne   23.   junija   W52. 

G  172/52 v 6337 
Kavčič Zvonimir, Ljubljana, Rožna do. 

lina, C ,11/5, proti Kavčič Roži, Ljub- 
ljana, Rožna dolina, C. II/5. ,    „ 

Razprava bo 31. VIL 195,2 ob 8. uri pri 
tem eodišču, v eobi 140/11. 

Skrbnik je Pretnar Alojz, Ljubljana, 
Rožna dolina, C. II/5, ki bo zastopal to. 
ženo stranko. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. junija 1952. 

G  153/52 6572 
Perger Ivan, délave«, Orehova vas 

38, zdaj i.ezoanega bivališča, proti Per- 
ger Barbari, delavki na Sp. Polekavi 118, 
p, Pragereko. Razprava bo dne 1. VIII. 
1952 ob 8. uri pri tem eodišču. Skrbnik 
je Lešnik Franc, Grahova vas 12, p. 
Slivnica. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 5.  julija  1952. 

G 100/52-6 6192 

Keiner Zofija, delavka iz Vuhreda 43, 
pròti Kelnerju Jožetu, delavcu, neznano, 
kje v  Avstriji  (G 106/52); 

Scrdinšek Marija, gospodinja, Vičava 
št. 71, proti Serdinšku Blažu, zdaj ne- 
znanega bivališča (G 281/52); 

Jerak Angela, gospodinja, Mežica st. 5, 
proti Jeraku Aleksu, logarju, zdaj nežna- 
nega bivališča  (G 318/52)  in 

Kotnik Marija, gospodinja, Smiklavž 
št. 13, p. Slovenj Gradec, proti Kotniku 
Rafaelu, kmečkemu delavcu, neznano kje 
v Avstrij'  (G 342/52). 

Skrbnik je Sande Jože, nižji pravni 
referent-pripravnik ••! tem sodišču. Raz. 
prave v vseh zadevah bodo 2. VIII. 1952 
ob 8.30 pri tem sodišču, soba st. 86/II 

Okrožno 6odišče Maribor 
dne 27. junija 1952. 

Amortizacije, 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
Trednotnic, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotniee izrekle 

za neveljavne 

R 3S0/52 6004 
Grilj Franc, KraŠče 15 prosi za amor- 

tizacijo izgubljenih hranilnih knjižic Sivše 
Hranilnice in posojilnice v Moravčah štev. 
2400 z vlogo 1532 din na ime Grilj Ma- 
rija, in št. 2399 z vlogo 565 din na ime 
Grilj Ivan. PrigilasHvenl rok: tri mesece 
od te objave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 23. junija 1952. 

0 

I R    67/52 6061 
Neudauer Matija, župnik v Juršincih^, 

prosi za amortizacijo izgubljene zavaro- 
valne police Vzajemne zavarovalnice v 
Ljubljani, št. 5740 v vrednosti 20.000 din- 
Priglasitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. , _ . 

Okrajno  sodtsče • Ptuju 
dne 20. junija 1952. 

I R 412/52 -       '        4172 
Bračko Anton iz Varoža 16, Makole, 

prosi za amortizacijo svoje od leta 1948 
izgubljene hrani' e knjižice žt. 7126 bivše 
Hranilnice in posojilnice v Makolah, z 
vlogo 15S9 din. Priglasitveni rok: dva 
meseca .od  te objave. 

Okrajno sodišče r S|pv. Bistrici 
dne 20. aprile 1952. 

Razne objave 
6501 

DOPOLNITEV   NAVODIL 
o izdajanju legitimacij P-31< VIII. dodatek 

Glavna direkcija jugoslovanskih želez- 
nic v Beogradu objavlja s št. 5520/52 t 
dne S. VII. t. 1. tale pojasnila: 

Svet za promet in zveze vlade FLRJ 
je s št. 1819/52 z dne 27. VI. 1952 od- 
ločil, da se 2. točka navodil o izdajanju 
legitimacij (Ur. 1. FLRJ, št. 56/51) do- 
polni tako, da 6e za člane ožje družine 
štejejo tudi starsi (očc.in mati), če jih 
nosilec pravice (sin oli hči) do vozne 
ugodnosti vzdržuje, so nesposobni za pri- 
dobivanje in ne uživajo vozne ugodnosti 
že iz katega drugega naslova. Za dokaz, 
da sin ali hči vzdržuje svoje starše velja 
potrdilo občine, za dokaz nesposobnosti 
za pridobivanje pa potrdilo zdravnika 
soc. zavarovanja. Šteje se, da ein ali hči 
vzdržuje svoje starše četudi oče ali mati 
imata lasten dohodek (pokojnino, r nto, 
invalidnino itd.) do zneska 1200 din me. 
sečno. Za očeta nad 65. letom starosti, 
za mater pa nad 60. letom etarosti nI 
potrebno potrdilo zdravnika o nesposob- 
nosti, morajo pa se navesti njihovi rojst. 
ni podatki. 

Direkcija železnic, Ljubljana 
dne 11. julija 1952. 

pozivi u—n'// m in dolžnikom 
naj   r   danem   roku   priglasijo   terjatve 
»«ironia   poravnajo   svoje   obveznosti   do 
podjetij v likvidaciji, sicer se bodo dolgovi 

godno izterjali 
6125 

Kmetijska delovna zadruga *LMS« Za- 
log—Labovč« je po sklepu občnega "bore 
z  dne 20.  V.  1952 prešla  v likvidacijo- 
Priglasitveni rok: do.31. VIII. 1952. 

Likvidacijska komisija 

.     •       G283 
Kmelijska delovna zadruga >3. avgus« 

Ziri, okraj Kranj je prešla v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni od  te objave. 

Likvidacijska komisija 

5819 
KLO podjetje čevljarska delavnica 

Ivančna gorica je prešla 16. V. 1952*8 
odločbo občine Stična, it. 175, z dne~12. 
VI. 1952 v likvidacijo. ' Priglasitveni rok: 
30 dni po tej objavi. • •. .. -    . 

Likvidacijska' komisija 

6193 
Z odločbo ljudskega odbora mestne ob. 

čine Ljutomer, št. 283/52_ z dne 30. VI. 
1952 preide Mcctno špedicijsko podjetje, 
Ljutomer s 1. julijem v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: ,30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

St. 102 1501 
Potrošniška zadruga  z o. |.  v Novem 

mestu je prešla po sklepu občnega, zbora • 
zadružnikov z drie.28. XII. 1951 v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 30 dni po  tej 
objavi.     • , • 

Likvidacijski odbor 
Št. 623/52 ' • .      •     r     6127 

Okrajna gasilska zveza Ljubljana oko. 
lica je prešla v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

"    ., ,     ."-' likvidatorji 
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Št.  175/52 6394 
V zvezi i reorganizacijo KDZ je 

Kmečka delovna zadruga >Oton Zupan- 

••< v Zaporah dne 22. V. 1952 prešla v 
likvidacijo. Priglasitvenl rok: 30 dni od 
te objave. 

Likvidacijska komisija 
5942 

Kmetijska   delovna  zadruga   >Tabor<, 
Podbrezje je prešla dne 30. V. 1952 po 
«klepu zbora v likvidacijo.  Priglasitveni 
tok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

Kmetijska delovna zadruga >Dr. Tine 
Zajet Trzin, p. Domžale, je prešla po 
sklepu občnega zbora z dne 23- VI. 1952 
« 1. julijem 1952 v likvidacijo. Prigla- 
«tveni rok: do 15. VIII. 1952. 

Likvidacijska komisija 
i 

Izgubljene listine 
preklicojejo 

Ambrož Jože, Hihaorjevo 2, p. Šmartno 
pri Litiji, osebno izkaznico, ser. štev. 
0162660, reg. It. 4354. ' 6296 

Antončič Ivanka, Ljubljana, Ulica 
Stare pravde 7, osebno izkaznico rpg. 
St. 25413, ser. «t. F-012S723, izdano pri 
OLO Ljubljana okolica. 6350 

Baligač Olga, Maribor, Aškerčeva 0, 
osebno izkaznico, reg. St. 22967, ecr. št. 
00233S5. izdano v Mariboru 13.  I   1951. 

6364 
Bastar Ludvik, Kočevje 205, osebno iz- 

kaznico «jr. it. 0552455, reg. št. 6145, 
Izdano v Kočevju; sindikalno izkaznico 
žt. 1S07394, izdano od Rep. odbora lesnih 
del. in usi. LRS, : .družnica št. 4J Ko- 
čevje; šofersko izkazniro št. "590 z vsemi 
teloni, izdano v Ljubljani; dovoljenje za 
nabavo orožja, izkaznico OF in ZB, fila- 
telietično izkaznico in dovoljenje za lov. 

6195 
Bavčar  Aleksandra,  Duplica,   Kamnik, 

osebno izkaznico, ser. št. F-0471218, reg. 
it    25303,   izdano   pri   OLO   Ljubljana 
okolica. 6295 

Benkič Kristina, Ljubljana, Novi trg 
6/1, obmejno osebno izkaznico, izdano «v 
M. Soboti. 6147 

Benko Marija  roj.  Piv 3.  VIII. 1919, 
Martjanci 16, osebno izkaznico, reg. št. 
7457," ser. št. 0069167, izdano v M. Soboti- 

y 6068 
Beraetič Brna, Ljubljana, osebno iz- 

kaznico, reg. St.»459/50, eer.Št. F0031769, 
izdano v Ljubljani. ,        6389 

Blaž Vera, Ljubljana, osebno izkaznico 
reg. št. 214-50,. eer. it. F-0022524, izdano 
v Ljubljani. 6352 

Bračko Franc, Spodnji Duplek pri Ma- 
riboru, delovno knjižico, izdano za >Kon- 
etruktor«  v Mariboru  1. 1949. 6230 

Brate?   Ivan,   Pivola   36   pri   Hočah, 
osebno' izkaznico, reg.  št.  9997. eer. št. 
05658S1, izdano pri  OLO  Maribor • oko- 
lica I. 1951. 6229 

Bogataj   Ivan, roj.  10.  X.   1919, Jese- 
nice, Goeposvetska 9/1, osebno izkaznico, 
eer. št. G-0346757, reg. št. 2047.   6383 

BoHinik Sonja, Mali Kamen 52, p   Ko- 
privnica, roj. 1. IX. 1930, osebno izkaz- 
nico, eer. M. 0409311, reg. št. 31001, iz- 
dano • Krškem.' 5513 

Bru»' Anton.  Ljutomer,  sindikalno  iz- 
kaanlco'it." 19.740 na   ime  Brus  Anton, 
•••••• OLO Radgona. 6126 

Bndež Rado; kurjač J2, kurilnica, Je- 
senice, osebno izkaznico, «erija štev. 
G.0354966, reg. št. ^ 10256. 6547 

Breznik Janez, Radizelj-Slivnica pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 1302, 
eer. št. 059112, izdano v Slivnici 1. 1951. 

6220 
Basa Jadran, Črnuče, obmejno osebno 

izkaznico, reg. št. 47054, eer. št. 0320214, 
'izdano v Gorici. 6616 

Crnič Martin, Sevnica, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 8449/50, eer. št FO030759, 
izdano v Ljubljani. 6409 

Cvirn Julija, Sevnica 7, osebno izkaz- 
nico, izdano v Zagrebu. 6384 

Dalipagie (Habib) Reul, Ljubljana, 
osebno izkaznico št. 41.303/51, izdano v 
Ljubljani.      ' 6299 

Debeljak Stanko, Prevalje, obmejno 
osebno izkaznico, reg. št. 797, ser. št. 
G 0345507, izdano na Jesenicah in eindi, 
kalno izkaznico, Izdano na   Prcvaljah. 

6146 
Dožman Dragica, Kočovje 48, osebno 

izkaznico, reg. žt. 6375, ser. št. 0552G85, 
izdano v Kočevju 2. II. 1951. 6037 

Dolenc Miha, Kamnik, Zaplače, Novi 
blok 17« osebno izkaznico, reg. št. 26761, 
eer. ,5t   0472671,. izdano v Kamniku. 

6475 
Drcmelj Avgust, rez. kapetan I. raz- 

reda, roj. 8. III. 1927, Zgornja Draga, 
sedaj v Ljubljani, Kapiteljska 7, izkaz- 
nico rez. oficirja, izdano od VP 3112 v 
Ljubljani 6411 

Efcrl Stanislav, Maribor, Tezno,  Niko- 
va  4,  osebno   izkaznico,  reg.  št. 34638, 
sei-    št.   0041774.   izdano  v   Mariboru 
2. II. 1951. 6373 

»Kima«, Tovarna clcktromateriala, Čr- 
nuče, eviri, tablico osebnega avtomobila 
znamke   >Mcreedes<,  št.   S—2051.    6424 

Ferles Jože, Strnlšfe pri Ptuju, oseb- 
no iizkaznico, reg. št. 48737, eer. št. 
0049259, izdano v Mariboru 20. IV. '•••. 

6374 
Ferš .Vinko, Pekre pri Mariboru, vid. 

tablico št. FLR.I—04402 za motorno kolo 
št. motorja 231543, št.  okvira 14113. 

»378 
FeTžer Marica, roj. t/"4 V 1929, Loče 

70, osebno izkaznico, izdano v Poljčanah 
28. IV. 1951, ser. št. F-07679â9, reg. 
št. 32139 in izkaznico za znižano .vožnjo 
za l. 1952, Obr. P—30, izdano od direk- 
cije drž. železnic v Ljubljani, št. 351484 
z dne 7. II. 1952. . 6321 

F'iiplî Neža, Koračiće, Kostanj, oeebno 
izkaznico» rej?. )št. 3159, ser. št. F0227469, 
izdano v Ljutomeru. 6323 

Gabrijelčič Marija, Maribor-Pobrežje, 
Gregorčičeva 23, osebno izkaznico, reg. 
št 14632, ser. št. 0005241, izdano v Ma- 
riboru 7. XII. 1950. 6215 

Galle Janez, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 9505/50, ser. št. F—0031815, 
izdano v Ljubljani. *474 

Gerkman Draga, Ljubljana, Cankarje- 
vo nabrežje 3/1, eindikalno izkaznico 6in- 
dikata TVS v Ljubljani. 6418 

Grčar Frančiška, Ljubljana, Tržaška, 
osobno 1•••••1••, reg. št' 66612/51, ^••. 
žt. F—0088952, izdano  v  Ljubljani. 

6300 
Glavič Franc, Maribor, Studenci, Uli- 

ca Pohorskega bataljona, osebno izkaz- 
nico, reg. žt «605. eer. Št. 0024535, iz- 
dano v Mariboru 16. I. 1951. 6366 

Gomboč Jožef, Geritoci 64, Cankova, 
roj 11. III. 1901, oeebno Izkaznico, reg. 
št/21871, eer. št. 0105581, izdano v M. 
Soboti. x 5717 

Gorjane Ivan, tov. delavec, Siteï 22, ko- 
lesarsko izkaznico za kolo št. 21913. 

6095 
Grabnar Marija, Mirna vas 11, oeebno 

izkaznico, ser. št. 0512045. 6484 
Grabner Mirko, Ravne na Koroškem, 

oeebno izkaznico, reg. st. 9652, eer. št. 
G-0274362. 6546 

Hartman Make, Ravne na Koroškem 
št. 114, osebno izkaznico, reg. St. 9410, 
sor.  št.  0274120. 6153 

Hameršek Franc. Manbor, Miklošičeva 
1, preklic o izgubljeni osebni izkaznici, 
rog. št. 4551, ser. št. 0001062, izdani v 
Mariboru 7. XII. 1950, ker se je našla.* 

6372 
Hameršek Vera, Maribor, Miklošičeva 

1, preklic o izgubljeni osobni izkaznici, 
reg. It. 1062, ser. it.. 0002873, izdani v 
Mariboru 7. XII. 1950, ker se je našla. 

6371 

Ilerž'č Erna. Maribor, Cankarjeva 19. 
oeebno izkaznico, reg. št. 25268, eer št. 
21024, izdano v Mariboru 5. I. 1951. 

6370 
Hobor Stefan, roj. 26. XII. 1878 v 

Kerkaeeutmiklusu-Madžar&ka, zdaj v Do- 
lini 200, Dolnja Lendava, osebno izkaz- 
nico, izdano v Dol. Lendavi, »eg. U. 
8887, ser. št. Go-231397. G086 

Horvat Frančiška, Maribor. Tyrseva 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 10281, ecr. št. 
14491, izdano v Mariboru 1. 1950.     6363 

Horvat Stanko, Cven 49, Ljutomer, sta- 
ro tablico motornega kolesa S—042S0. 

6006 
Ivaiuič lng, (Kandare) Ana, Ljublja- 

na, Prešernova 1, izkaznico rezervnega 
oficirja ser. PU—0001 št. 4059, izdano 
od vojaškega okrožja Ljubljana 14. X. 
1949 in izkaznico za znižano vožnjo na 
železnic žt. 858^06. 6297 

Janežič Janez, Sestro 31, p. Dobrunje, 
osebno izkaznico, reg. št. 1033, ser. št. 
F—015933G, izdano v Ljubljani.      6445 

Jončič Raoul, Mengeš 38, oeebno izkaz- 
nico, eer ? t. F-0450696, reg. 51. 4386, 
izdano pri OLO Ljubljana okolica, in voz- 
niško šofersko knjižico IIL razreda e 
tremi taloni, izdano v Ljubljana.      6293 

Jcretlna Zora, Loke pri Zagorju o/S, 
Osebno -izkaznico, ser. 8t. F—6731324, 
reg. št. 18014. 6099 

Jerob Alexander, Sv. Florijan, p. Šo- 
štanj, oeebno izkaznico, eer. številka G— 
0157166, reg. št. 0456, izdano 9. X. 1951 
v Šoštanju. 6129 

Ješovr-lk Alojzij, Sv. Lenart v Slov. 
goricah, objavo o izgubljeni osebni izkaz- 
nici, reg. Št. 11796, eer. št. 0587880, izda- 
ni v Mariboru, ker se je našla.        6216 

Jodl Stefan, Maribor, Heroja ëlandra 
23, osebno izkaznico, reg. št. 50419, «er. 
št. 0050919, pomočniško spričevalo za 
strojnega ključavničarja, izdano od 
jŠUGr tovarne avtomobilov v Mariboru 
1. 1950. V      6232 

Jovammf-    Vlajka   SretMav,    vodnik. 
VP 3710/54, Ormož, osebno izkaznico št. 
28917, »erije C, izdano od VP v Cakov 
eu ter oblačilno knjižico št. 580S8, 'zdi- 

I no isto tam. 638* 

• 
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Junger Ivan, Maribor, Studenci, Obrcž. 
na 40, osebno izkaznico, reg. It. 25082, 
ser. št. 0035500, Izdano v Mariboru 30. 
I. 1951. 6214 

Jurgele Janei, Brezje 27 na Gorenj- 
skem, osebno Izkaznico, reg. št. 5916, ser. 
st. Q816619, izdano v Radovljici, ter sin. 
dikalno izkaznico št. 178564, izdano od 
sindikata tovarne >Vériga<, Lesce    6199 

Kajuč Franček, študent, Ljubljana, Tr- 
žaška 99a, osebno izkaznico, reg. številka 
67388/51, eer. št F-0089698, izdano v 
Ljubljani. 6413 
••••••• Ciril, Suhadole 21, osebno \y- 

kaznico, ser. št. 0447049, reg. št. 789. 
izdano pri OLO Ljubljana okolica.     6408 

Karlovšck Milena, Ljubljana, Trstenja- 
kova ulica, osebno izkaznico, eer. št. F— 
0027429, reg. št. 5119/50, Izdano v Ljub- 
ljani. 6443 

Kastelic Justi, Ljubljana, Polje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 98011/51, eer. št. 
F-0120321, izdano v Ljubljani.        6553 

Kelbel Ana, roj. 14. VI. 1907, Bohinj- 
ska Bela 11, osebno izkaznico, reg. št. 
17605, eer. št. 0823515. 6035 

KHncc Zora, roj. 4. V. 1933, Plešivo, p. 
Dobrovo v Brdili, Gorica, osebno izkaz- 
nico, sđr. žt. 0290938,, reg. št.  1947. 

6287 
Kocjan Draga, Maribor, Tyrseva 6, 

osebno izkaznico, reg. št. 44149, ser. št. 
46235, izdano v Mariboru 6. III. 1951. 

6357 

Rokovnik Cvetko, Maribor, Jože Voš- 
njakova 20. osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 3625, izdamo v Mariboru 21 XI. 
1950. 6359 

Kokol Filomena, Maribor, Mladinska 
2a, osebno izkaznico, reg. št. 6728, eer. 
St. 0016539, izdano v Mariboru 2. I. 1951. 

637Ô 

. Koprive Anton, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico št. 15864, izdano v Krškem. 

6478 

Korenfan Marina (Marija), Ljubljana, 
osebno izkaznico, eer. št. F—0074018, 
reg. št. 51708/51, Študeneko izkaznico 
gradbene fakulteto in dovolilnico za ob- 
mejni 'pas, izdamo v Ljubljani. 6353 

Kore« Marjan, Maribor, Marmontova 4, 
delovno knjižico, izdano za Poštni urad 
V.Mariboru 1. 1949. 6223 

Kos Jakob, Ljubljana, Napoleonov trg 
5, .osebno izkaznico št 0Û52S32, izdano v 
Ljublj.ini. 0412 

Koščak Anion, Skrjanîe 8, Stißna, oseb- 
no Izkaznico, eer. št. F—0007012, rog. Št. 
6702, izdano v Grosupljem. 6481 

Kotnik Maks, Lehen na Pohorju, pro- 
metno   knjižico    tovornega    avtomobila 
znamke   »Studebeker«   S—5410—48   11 
LP, št. motorja 1335S86, evid. št. 4679. 

,    , 6343 
Koželj Kari, Ptuj, osebno izkaznico, 

ser. št. F—0770573, reg Žt. 17553, izda- 
no 6. .XI, 1951 in izkaznico rez. oficirja 
serije B PU, reg. lt. 17323, izdano od 
VP 4145—3,. Zadar. \ß093 

Kozjak Rudolf, Jarenina pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg. Št 20372, ser. 
Št. 0162992, izdano v Jarenin':. 6218 

Krantberncr Jnžc, Zagorje 15 ob Savi, 
foj. 10. VII. 1926, osebno in planinsko 
izkaznico. ^        •  —6034' 

Krek Jane», Ljubljana, Rožna dolina, 
osebno izkaznico št. 55096/51, izdano v 
Ljubljani. 6302 

Krcnos Stefan, Puževci 9, p. Bodonci, 
osebno izkaznico, reg. št. 11448, ser. št. 
G—0093158, izdano v Murski Soboti. 

5946 
Krhin Štefanija, Preddvor, osebno iz- 

kaznico, reg. št. 5200, ser. št. 0194510, 
Izdano pri OLO Kranj okolica.'        6483 

Križaj Jane«, Rovte 90 nad Logatcem, 
osebno izkaznico št. 0135582, izdano pri 
OLO Ljubljana okolica.       , 6005 

Lazar Franc, Ljubljana, Malejeva 22, 
sindikalno knjižico mehanične stroke, Iz- 
dano v Ljubljani. ' 6552 

Lcšujak Vukoman, vodnik, VP 1098/P, 
Mojstrana, voja&ko službeno objavo za 
obmejni pas št. 031026, serija >M<, izda- *| 
no od VP št. 1098/P Mojstrana, izkaznico 
za znižano vožnja in tri vojaške karte, 
dve izkoriščeni, ena -s št, 00289 še neiz- 
koriščena. 6252 

Letner Ivana, Mekinje 84, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F—0472205, reg, števil- 
ka 26295, izdano v Kamniku. 6386 

Likavcc Amalija, Maribor, Vetrinjska 
18, osebno izkaznico, reg. št. 4827, eer. 
št. 0001658, izdano v Mariboru 11. XII. 
1950. 6362 

Lombar Iranka, Ljubljana, osebno Iz- 
kaznico, reg. št. 90522/51, eer. št. F— 
0112832, izdano v Ljubljani. 6325 

Lozar Alojz, Ljublana, Gutsmanova 
30, osebno izkaznico št. 0205S.6, izdano 
v Sežani. 6327 

Lukas Marija. Beoprad, BreganiCka 15, 
osebno tekazmeu, ser U. 0243580, reg. 
št.  284802, izdano v Bectfradu, 6324 

Makovee Bran!;», Ljubljana, člane ko 
izkaznico feindikula prosvetnih delavcev, 
izdano v Ljubljani. 6391 

Makovee Cirila, Ljubljana, žibeniška 
13, osebno izkaznico št. S1SS0/52, izdano 
v Ljubljani. 6473 

Malkoč Adcvija,  Fužinska 3, Jesenice 
na Gor., roj. 6. V. 1923 v Liskovcu, Bos- 
na, osebno  izkaznico, reg. Št. 5569, eer. > 
št. 1414530, izdano v Bos.  Gradišči. . 

5606 

Mastuak Leopold, Trbovlje, Retje 129, 
delovno knjižico, Izdano v Trbovljah. 

5825 

Maiješec Ignac, roj. 2. I. 1933, Brezo- 
vica 29, p. Črenšovci, osebno izkaznico, 
izdano v Dol. Lendavi, reg, &t. 22107, ser. 
Št.  Gr0246417. 6194 

Medved Danica, Ptuj, Zg. BregjBl, 
roj. 16. VIII 1934, osebno iskaznico, ser. 
Št. F—0120910, reg. št. 98600/51, izdano 
v Ljubljani. t ' ,. *289 

Mesojedec Kristina (Tinca), Ljubljana, 
Krekov trg 11, delovno knjižico, izdano v 
Dobrem polju. 6504 

Mikliï Pepca, Ločna 84, p. Novo me- 
sto, osebno izkaznico, eer. št. 0337574. 

6486 
Milosavljević Anica, Kamnica 33 pri 

Mariboru, osebno .izkaznico, reg. številka 
42125, eer št. 0044326, izdano v Maribo- 
ru 21. II. "1931. 6217 

Mohnr Marija, Ljubljana, izkaznico za 
znižano vožnjo na železnici,, št. 106547, 
izdano od VP 6748.        -- 6472 

Murkovi« FranSišk*, Maribor, Sloven- 
ska 28, osebno izkaznico, reg. št. 5451, 
ser. št. •0•62, izdano v Mariboru JeU 
1951, člansko knjižico za upokojence »" 
vsemi prilogami, izdano v MariboTU leta 
1948. ©281, 

Muetar Antan, Kom polj e 31, oeeibno is- 
kaznico, ser. št. F—0013117, reg. števil- 
ka 12807, izdano v Grosupljem.       6349 

Miiler Jože, Ljubljana, Večna pot, d*-, 
lovno knjižico, izdano v Ljubljani,   650• 

Nemec Maruška, Ljubljana, obmejno 
osebno izkaznico, e&r. it. 0290443, reg. 
šl. 20438, izdano v Novi Gorici.       6351 

Nemetek Adela, Ljubljana, Meearska 
4, osebno izkaznico, reg. št. 966/5, eer. 
št. KO—11516, izdano v Ljubljani. 

6355 

Oblisar Kari, Velenje 57, osebno izkaa- 
nico, reg. št. 4643. izdano v Šoštanju. 

5272 

Oljarne, Ljubljana, aviomoboleko ta* 
blico tovornega avtomobila >Fordt, it. 
S—1208, izdano v Ljubljani. 6421 

Oset Viktor, Maribor, Internat >ŽIš«, 
webno izkaznico, reg. M. 42618, »er. it. 
0045710, izdano v Mariboru 27. II. 1951. 

6227 
Osvaldic    Frane,    Maribor,    Pobrežj«, 

Ipavčeva 4, prometno  knjižico  za kolo, 
evid   št. S—17/7583, izdano v Mariboru1 ' 
1. 1949. 6377 

Paurič Ivan, Gor. PiroJica, p. Cerklje, 
delovno   knjižico  št.   2786445. 6395 

Peric Dominik, Maribor, Betnavska 
39, vozniško knjižico e tremi teloni, iz.- 

dano v Ljubljani. 6294 

Per'c Dominik, Maribor, prometno do- 
voljenje za &vto znamke >Fordeoa<, evidj 
št. S—5573, osebno, izkaznico Št. 19797,' 
izdano v Gorici in sindikalno knjižico," 
izdano od sindikalne podruinice Tobak, 
Ljubljana. _  6344 

Perklč Vladimir, <Veš£iee 60, M. Sobo- 
ta, osebno izkaznico reg. it. 6887 eer. 
št.  0087597. 6007 

Perko Anka, (Marije), Ljubljana,. Sv, 
Jakoba trg 5, osebno izkaznico, reg. it, 
87354/51, ser. St. F-0109664, izdano, v 
Trebnjem. 6549 

Perko Miroslav, roj. 17. X. 1928, Bev- 
ke 23, osebno izkaznico, ser. št. F— 
0135649, reg. št. 15007, vojaško knjiiico, 
izdano na v. odseku Ljubljana okolica 
in sindikalno izkaznico trgovske atroke. 

6367 
Poil Joïef, Selnica ob Muri, osebno 

izkaznico, reg. št. 28803, ser. it. 0175016, 
izdano v Selnici 1. 1951.    w     •      6222 

Petelinïek Edvard, Maribor, Pobrežje, 
Tekstilna 9, osebno izkaznico, reg. it. 
43978; ser št. 0046164, izdano v Marib> 
ru 5. III. '1951.., 6228 

Plšek Janez, Ljubljane, oeebno izkaz- 
nico, reg. St. 38578/61, eer. žt. F-0060888 
in trenersko izkaznico Saveza nogomet- 
nih  trenerjev  FLRJ. 6123 

Planšek Martin, Ljubljana, oeebno iz- 
kaznico, • rep. št. 96496/51, eer. K. F— 
0118805,  izdano   v   Ljubljani, 6354 

Plaznik Stane, Plešivse 51,. .Velanje, 
"osebno izkaznico, reg. št. 3618, izdana, v., 
Šoštanju. -   ••• ..v,- &,^ 8628, 
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Podlipnik Elizabeta, Orehova vae pri 
Mariboru 15, osebno izkaznico, reg. st. 
1934, •••. st. 0560044, izdano pri OLO 
Maribor okolica za 1. 1951. 6369 

Podplatan Leopold roj. 15. XI. 1911, 
Spodnje Preloge 33, p. Slovenske Ko- 
njice, osebno izkaznico, rej;, fit. 20495, 
eer. it. F—0789355. 6258 

Podrenik Jože, Ljubljana, osebno Iz- 
kaznico, reg št 3781/52. ser. št. F— 
0106091, izdano v Ljubljani. 6480 

Polak Viktor, Ljubljana, Prešernova 
42, osebno izkaznico, eer. It. 0027546, 
reff. št. 5236/50, izdano v Ljubljani 

6548 
Polič Verona, Zg. Radvanje, Opekar- 

ska 20 pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reff. št. 27076, ser. št. 26367, izdano v 
Mariboru 1.  1951. 6361 

Praznik Rihard, Gomilsko, osebno iz- 
kaznico. 5974 

Prime Anton, Dolenjske Toplice, oseb- 
no izkaznico, eer.  št. 344637. 6485 

Pulko Parla, Naraplje pri Ptuju, oseb- 
no izkaznico, raff. št. 42517, eer. «t. 
0286754,   izdano   v   Ptuju. 6503 

Pušnik Avgust, Maribor, Studenci, Ci- 
riUVIetodova 7, osebno izkaznico, reg. 
St. 30315, eer. št. 0028464, izdano v Ma- 
riboru 18. I. 1951. 6219 

PGD Ključarovci pri Ormožu, promet- 
no knjižico gosilskega avtomobila, št. 
9767 in evid.. št. S—4904. 6094 

Raner Alojzija, Maribor, Koroška 103, 
osebno izkaznico, reg. št. 1785, ser. it. 
0009097, izdano v Mariboru 24. XII. 1050.. 

6373 

Rečnik Frančiška, Tolsti vrh 92, Ravne 
na Koroškem, osebne izkaznico, ser. št. 
G-0367428, reg. št. 28718, izdano v Slo- 
venjem Gradcu. 6291 

Resnik Franc, invalid, Kranj, Gorenja 
Sava 1, osebno izkaznico, reg. št. 2223, 
eer. št. 0178533. 6130 

Rito Alojz, Ljubljana, tovarniško iz- 
kaznico tovarne >Litostroj<. 6329 

- Rupnik Marija, >Projekt«, Zl. Polje, 
Kranj, roj. F. IV. 1910, osebno izkaznico, 
eer. št. 0187729, reg. št. 11419, izdamo 
v Kranju. ^ 6322 

Rus'Magda, Kranj, Koroška 14, oseb- 
no izkaznico, eer. št. S-0186443, reg. št. 
10133. 6505 

Rus  Lovro   tovarna Glinice in    lumi- 
nija, Strnišče, roj. 3. "II\ 1921, osebno 
izkaznico, reg. št. 30125, eer. št. 0273435. 

' -      6489 
Samuda Viktor, Ljubljana, osebno iz- 

kaznico, reg. št. 359/50, ser. št. F-0022669, 
izdano v Ljubljani. 6550 

Sedej Ciril, Ljubljana, Titova 69/a, 
knjižico o predvojaški vzgoji, izdano 1. 
VII. 1952 v Ljubljani. 6448 

' * Smrekar Sonja, Ljubljana, Vidovdan- 
eka 86, sindikalno knjižico št. 109422, 
izdano, v, Ljubljani. 6326 

Starašinič Barbara, roj. 10. III. 1903, 
Otok 2, p. Gradec, osebno izkaznico, 
eer. št. 0487958. reg. št. 4648. 5972 

Stajnko Fanciška, Maribor, Kolarjeva 
7, osebno izkaznico, reg. št. 35987, ser. 
št. 0026499, izdano v Mariboru 17. I. 
1951. 6356 

Stoklasa Ivan, Steklarna 63, Hrastnik, 
osebno izkaznico, eer. št. 0838996, leg. št. 
25686, izdano v Trbovljah. 6339 

Sušnik Ivan, Ljubljana, Mencingerjeva 
31, člansko sindikalno izkaznico št. 
16.675. 6444 

Šalamun Jakob, elektromonter, Strni- 
šče 61 pri Ptuju, delovno knjižico št. 
1261221. 6457 

Sinka Tea roj. Zorjan, Maribor, Cesta 
zmage 101, osebno izkaznico, reg. št. 
935, ser. št. 0003045, izdano v Mariboru 
1. 1951. 6221 

Sircelj Ivo, Ljubljana, Marmontova 15, 
evid. tablico motornega kolesa •••••• 
>DKW«, št. S-00266. 6298 

Škof Kristina, Ruše pri Mariboru, oseb. 
no izkaznico, rog. išt. 13223, sor. št, 
0769543, izdano v  Poljčanah 3. V. 1951. 

6367 
Skrabar Julfca, Ljubljana, osebno iz- 

kaznico, re?, št. 62903/51. ser. št. F— 
0085213, izdano.v Ljubljani.    * 6328 

Škrjanc Ana, Ljubljana, Vevče, osebno 
izkaznico, reg. št. 74337. eer. št. F—• 
0096647b;  izdano v Ljubljani. 6482 

Štefanij Janez, roj. 21. I. 1914, Ore. 
hovec 42, Kostanjevica na Krki, osebno 
izkaznico, reg št. 24889, ser. et. F— 
0403199, izdano v Krškem. 6067 

Stlmoc Marija, Maribor, Melje, Kralje- 
viča   Marka   14,   osebno   izkaznico,   reg. ' 
»t. 7163/1, ser. št. 0003963, izdano v Gor 
Radgoni   I.  1051. '   6365 

Straus Marija roj. Murko, 1'ivola 70 
pod Pohorjem, osebno izkaznico, reg. SI. 
9971. eer. št. 0585855, izdano v Reki pri 
Mariboru  1.  19Ó1. 6226 

Stromajcr Albert, Sv. Peter pri Mari, 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 2814, ser. 
5t. 0562725, izdano pri Sv. Petru l. 1951. 

6368 
Sturm Marija Ljudmila, Ritamečc 14, 

p. Obröv, osebno izkaznico, reg. št. 9029, 
ser. št. 0356339, št. izkaznice 28168.    4620 

Tavčar Antonija, Maribor, Studenci. 
Ruška 110, osebno izkaznico, reg. «t. 
38195, ser št. 0037007. izdano v Mari- 
boru 1. 1951. 6360 

Tomič Sreten, Ljubljana, Karlovška 32, 
osebno izkaznico, reg. št. 57738/51, ser. 
št. F—0080048,  izdano   v Ljubljani. 

6554 
Tomšič Rajko, roj. 29. IX. 1919, Trno- 

vo pri II. Bistrici 9, osebno izkaznico, 
ser. št S 0368787, reff. št. 11687, izdano 
v Ilirski Bistrici,  i 6197 

Toporiš Vinko, Golnik 36, osebno iz- 
kaznico  reg.   št.' 3305, ser. št. 0192815. 

6458 
Traven Jože, Tacen 33, prometno knji- 

žico za motorno kolo znamke '>DKW<, 
št. S-01257. 6479 

/Trček Ana, Ljubljana, Komenskega 10, 
osebno izkaznico, reg. št. 65824/51, ser. 
št. F—0088134, izdano  v  Ljubljani. 

*     , 6392 

Tršinar Marica, Ljubljana, Društvena 
5, osebno izkaznico, reg. št. •75/50, 
ser. št. F—0033683, izdano v Ljubljani. 

6390 
Urankar Ljudmila, Ljubljana, Polje, 

bolnica, sindikalno knjižico, izdano v 
Ljubljani. 6303 

Vcrbič Amalija, Maftinj hrib 37, oseb- 
no izkaznico, ser. št F—0150373, reg. 
št. 43003, izdano v Logatcu. 6476 

Vesel Angela, Ljubljana, osobno izkaz- 
nico, reg. št. 62449/52, ser. čt. F-0104759, 
izdano   v  Ljubljani. 6417 

VcscJ Antonija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 74452/51, ser. št. F— 
0096762, in člansko invalidsko izkaznico, 
izdano v Ljubljani. 6420 

Vidmar Avgust, Kranj, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 6397, ser. št. 0182707, iz- 
dano v  Kranju. 6502 

Vtstnlcr Ivan, Zg. Radvanjc, Ob rb- 
nlku 37 pri Mariboru, osebno iz znico, 
reg. št. 46837, 6cr. št. 39559, izdano v 
Mariboru 1. 1951. 6225 

Vovko Ivan, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, re«, št. 6068 6/51, ser. št. F-0032996, 
izdano v Ljubljani. 6393 

Vrbnjak Jožo, izkaznico Zveze borcev, 
izdano od ZB Pula. 6345 

Vrnjak Leon, Ljubljana, Vrhovci 35, 
osebno izkaznico št. 19212/50, izdano v 
Ljubljani. 6301 

Zaje Jože, Ljubljana, sindikalno knji- 
žico,   izdano  v  Ljubljani. 6410 

Zaje Neža, Soteska 2, osobno izkaznico, 
eer. St. r-010S9Sl, rog. št. 10677, izda- 
no pri OLO Ljubljana okolica. 6292 

Zajce Hnria roj. Terpotec, smarca 93, 
osebno izkaznico, eer. št. F—0450213, 
reg. št. 12903, izdano v Kamniku.   6415 

Zajko Jurij, Ljubljana, delovno knji- 
žico, izdano  v  Ljubljani. 6422 

Zibelnik Janez, Belici 1, osebno izkaz, 
nico, eer. Št. F-0127168, reg. št. 22878, 
izdano pri OLO Ljubljana okolica.   6385 

Zr'in Kozi, Ljubljana, Vegova 2, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 8003/50, eer. št, F- 
0030403,   izdano   v   Ljubljani. 6419 

Zupančič Terezija, PleSevica 4, osebno 
izkaznico, ser. et. F-r-0123959 reg. št. 
19649, izdano pri OLO Ljubljana okolica' 

6388 

Zvokclj Ana, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico   št.   69038/50,   izdano  v   Ljubljani. 

6551 

Žalohar Ciril, upravnik deškega vzga* 
jalisče v Gradacu, Bela krajina, osebno 
izkaznico št. 829, eer. št. 484339.     6196 

Zganeš Djuro, Maribor, Koroška/ gra-. 
moznica, osebno izkaznico št. 0339211, iz- 
dano  v  Čakovcu 1.  1951. 6224 

Žigon Alojz, Ottica 233, <?. Ajdovščina, 
roj. 30. XII, 1872, osebno izkaznico, reg. 
št. 48675. ser. št. 0323275, Izdano v Go 
rici. 5970 

Župcvec Alojzij, Ljubljana, Zaloška 13, 
delovno  knjižico, izdano  v  Ljubljani. 

6477 

~ Izdaja >Uradni list LBS«. Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik, uua tiskarna >Toneta tomšiča< v Ljubljani... 
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z dne 3. V. 1951, s spremembo operativnega upravnega 
vodstva oz. gospodarske uprave po odločbi vlade LRS, 
II. št. 437/2 z dne 5. V. 1952. 

X. Ljudskega odbora okraja Phij: 
1. Gostinsko podjetje »Dom ob- Dravinjk, Makole, 

ki je bil ustanovljen z odločbo vlade LRS, št. II. 363/1 
z dne 21. III. 1951. 

B 
Podjetja se prenesejo brez povračila protivrednosti 

x vsemi osnovnimi iin obratnimi sredstvi ter z vsemi 
pravicami in obveznostmi, ki jih imajo na dan prenosa. 

Izvršitev in prevzem podjetij se opravi do 31. VIL 
1952 komisijsko po predpisih uredbe o prenosu držav- 
nih gospodarskih podjetij iz pristojnosti enega v pri- 
stojnost drugega državnega organa. 

Št. II. 632/1—52 
Ljubljana, dne 10. julija 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS 

za blagovni promet: 
Albert Jakopič 1. r. 
Strinjam se! 

Minister — predsednik 
Gospodarskega sveta 

vlade LRS: 
Ivan Maček l.r. 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik: 

Dr. Marijan Brecelj 1. r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
107. ' 

Na podlagi 1. in 3. člena zakona o varstvu kul- 
turnih'Spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski 
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23—137/48) 
izdajam po predlogu Zavoda za spomeniško varstvo LRS 

odločbo 
o zavarovanju starega plavža v Železnikih 

nad Škof jo Loko 

1 
Stari plavž v Železnikih nad Škofjo Loko, naj- 

starejši ohranjeni plavž v Sloveniji —r v obratu že v 14. 
stoletju in skupna last domačinov, ki so ga zgradili, vse 
do njegove ugasitve leta 1902 — se zaradi svojega 
pomena za zgodovino domače tehnike in tudi kot kra- 
jevna značilnost Železnikov zavaruje kot kulturni 
spomenik. 

."••'•' 2 _ . 
Zavarovani plavž stoji na parceli št. 105 pri vložku 

št.-430 k. o.,Železniki. • 
Obenem z njim se zavaruje tudi prostor nepo-1 

sredno okoli plavža na isti parceli. 

•       . 3 

Zavarovane nepremičnine so last Kmetijske za- 
druge z o. j. na Češnjici pri Železnikih. 

4 • ' 
Brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za spomeni- 

ško varstvo LRS še "zavarovani nepremični objekti ne 

smejo podirati, razkopavati, predelovati, restavrirati, 
dozidavati ali premeščati. 

5 
Ob prodaji zavarovanih nepremičnin jih morajo 

prodajalci poprej ponuditi v odkup Zavodu za spo- 
meniško varstvo LRS ali ustanovi, ki jo zavod določi. 

Zavod oziroma od fljega določena ustanova mora 
najpozneje v 30 dneh izjaviti, ali uporabi svojo pred- 
kupno pravico. 

6 
Lastniki vzdržujejo in negujejo zavarovane ne- 

premičnine na svoje stroške. 

7    - 
Zavarovani objekti morajo biti dostopni za znan- 

stveno proučevanje in raziskovanje. 

Varstvo zavarovanih zgradb in nepremičnin se 
glede na prednje predpise izroča lastnici Kmetijski 
zadrugi z o. j. na Češnjici pri Železnikih. 

Po predpisih splošnega zakona o ljudskih odborih 
sodelujeta pri varstvu občinski ljudski odbor Železniki, 
ki naj domače prebivalstvo seznani s predpisi te od- 
ločbe, ter Tehnični muzej Slovenije. 

Organizacija varstva pripada okrajnemu ljudskemu 
odboru v Kranju. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zavaro- 
vanimi objekti pa ima Zavod za spomeniško varstvo 
LRS v Ljubljani. 

9 
Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu za- 

, kona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih 
znamenitosti v LR Sloveniji z dne 21. V: 1948 (Uradni 
list LRS, št. 24—437/48) v zvezi s prvim členom — 
V 1) zakona o vskladitvi predpisov o kaznivih dejanjih 
in prekrških v zakonih LR Slovenije s kazenskim za- 
konikom in z uvodnim zakonom h kazenskemu zakoniku 
z dne 15. VL 1951 (Uradni list LRS. št. 21—110/51). 

10 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, za lastnika pa takoj po pravnomočnosti. 
Št. 1247/5—52 
Ljubljana, dne 24. maja 1952. ' 

.   ;, Minister—predsednik   , 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Ziherl l.r. 

108. 
Na podlagi 1. in 3. člena zakona o varstvu kul- 

turnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski 
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23—137/48) 
izdajam po predlogu Zavoda za spomeniško varstvo LRS 

odločbo., 
o zavarovanju znamenitih starih eksotičnih dreves na 
s>Ipavčevem< v Prvoli (občina Hoče, OLO Maribor okol.) 

_•.'•'      1  
V parku na nekdanjem posestvu Pavle Ipavic v 

Pivoli pri Razvanju rastoča stara eksotična drevesa,— 
3 mamutovci (Sequoia gigantça) e prsnim'premerom 
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141-—16Ó cm, 6 kavkaskih jelk (abies Nordmanniana) 
s prsnim premerom 59—80 cm, 3 čuge (Tsuga cana- 
densis) s prsnim premerom po 50 cm, 1 picea nigra, 
4 Lavsonove paciprese (Chamaecyparis Lawsoniana) 
s prsnim premerom 73—83 cm, 1 rdečelistna bukev 
(Fagus silvatica I. sanguinea) • prsnim premerom 48 cm, 
nekaj mlajäh tuj, japonskih macesnov, tis in magnolij, 
• so znamenite redkosti izredno lepih dimenzij, se za- 
radi svojega botanično-dendrološkega pomena zavaru- 
jejo kot prirodne znamenitosti. 

Zavarovana drevesa so v parku na delih parcel 
št. 91, 92, 93, 94 in 95 pri vlož. št. 42 k. o. Pivola, 
y skupni površini 0.44 .ha. 

Park z zavarovanimi drevesi je splošno ljudsko 
premoženje, upravlja ga ekonomija Uprave državne 
.varnosti FLRJ, Pivola — Hoče pri Mariboru. 

Brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za spomeni- 
ško varstvo se zavarovana drevesa ne smejo posekati. 

Prepovedano je tudi kleščenje, lomljenje ali trga- 
nje, vej ali kakršnokoli drugo poškodovanje drevja in 
njegovega naravnega pomladka ter poškodovanje in 
odstranjevanje svarilnih tablic. 

Zavarovana drevesa vzdržuje in neguje na svoje 
stroške upravni organ. 

6 
Varstvo dreves se po prednjih predpisih izroča 

.upravnemu organu — ekonomiji Uprave državne var- 
nosti FLRJ v Pivoli. 

Po predpisih splošnega zakona o ljudskih odborih 
.sodeluje pri varstvu občinski ljudski odbor Hoće; ta naj 
domače prebivalstvo seznani s predpisi te odločbe. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zavaro- 
vanimi drevesi ima Zavod za spomeniško varstvo LRS. 

"   *   '/ • 7 
Kršilci te odločbe ee kaznujejo po 18. členu zakona 

o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znameni- 
tosti v LR Sloveniji z dne 21. V. 1948 (Uradni list LRS, 
št. 23—137/48) v zvezi s prvim členom — V 1) zakona 

•o vskladitvi predpisov, o kaznivih dejanjih in prekrških 
v zakonih LR Slovenije s kazenskim zakonikom in 
z uvodnim zakonom h kazenskemu zakoniku z dne 
15. VI. 1951 (Uradni list LRS, št. 21—110/51). 

8 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

lietu LRS«, za upravni organ pa takoj po pravno- 
močnosti. 

Št. 463/7—62 
Ljubljana, dne 24. maja 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Zîherl l.r. 

109. 

Na podlagi 1. in 3. člena zakona o varstvu kulturnih 
spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski" re- 
publiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23—137/48) 
izdajam po predlogu Zavoda za spomeniško varstvo LRS 

odločbo 
o zavarovanju nekdanjega cistercijanskega samostana 

v Kostanjevici ob Krki 

Deloma porušeni cistercijanski samostan v Kosta- 
njevici ob Krki e samostojno cerkvijo v severnem traktu 
— ena najpomembnejših evropskih arhitektur iz pre- 
hoda romantike v gotiko v 13. stoletju, tip cistercijanske 
arhitekture, edini in najdragocenejši spomenik te vrste 
na Slovenskem, z odprtimi baročnimi arkadnimi hodniki 
v dv;orišču, ki so po obsežnosti največji primer te vrste 
pri nas in eden največjih sploh — se zaradi svoje 
arhitekturne, kulturnozgodovinske in umetnostnozgodo- 
vinske pomembnosti zavaruje kot kulturni spo- 
menik. 

Obenem s samostanom in cerkvijo se zavaruje tudi 
njuna okolica, in sicer vrtovi znotraj samostanskega 
obzidja, drevored med samostanskim obzidjem in javno 
potjo na zahodni strani ter vrtovi med samostanskim 
obzidjem in potokom Obrhom na južni strani. 

Zavarovano samostansko območje obsega parcele 
št. 113 (stavbišče), 1386 (vrt), 1387 (vrt), 1397 (sa- 
dovnjak), 115 (stavbišče) in od parcele št. 1400 (trav- 
nik) del, v izmeri ca. 0.300 Ha, ki so vpisane v zem- 
ljiškoknjižni vložek št. 771 k. o. Kostanjevica in ima 
skupno površino ca. 6.2457 ha. 

Vse zavarovane nepremičnine so po zemljiško- 
knjižnem etanju last »Ljubljanske škofije<, dejansko pa 
splošno ljudsko premoženje pod upravo Zavoda za 
spomeniško varstvo LRS v Ljubljani. 

Brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za spomeni- 
ško varstvo LRS se zavarovane stavbe in nepremičnine 
ne smejo podirati, restavrirati, preurejevati, dozida- 
vati, predelovati ali razkopavati ter ee tudi razvaline 
ne smejo odstranjevati. 

6 , 
Prepovedano je sekanje, kleščenje ali kakršno- 

koli poškodovanje dreves na zavarovanem območju. 
Posamezna drevesa se smejo posekati ali odstraniti 

le z dovoljenjem Zavoda za spomeniško varstvo LRS. 
Prav tako se smejo nove zgradbe na zavarovanem 

ozemlju postavljati le z dovoljenjem in po navodilih 
Zavoda za spomeniško varstvo LRS. 

6 
Zavarovani objekti morajo biti dostopni za znan- 

stveno proučevanje in raziskovanje. 

Varstvo veeh zavarovanih zgradb in nepremičnin 
se glede na prednje predpise izroča Vinarski zadrugi 
v Kostanjevici.-kot glavnemu uživalcu.   •••'•• -'   •    •'• 
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Po predpisih splošnega zakona o ljudskih odborih 
aodeluje pri varstvu mestna občina Kostanjevica ob 
Krki; ta naj domače prebivalstvo seznani s predpisi te 
odločbe. 

Organizacija vanstva pripada okrajnemu ljudskemu 
odboru Krško. 

Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zavaro- 
vanimi objekti ima Zavod za spomeniško varstvo LES, 
pri tem mu pomaga Dolenjski muzej v Novem mestu. 

8 
Kršilci te odločbe se kaznujejo po IS. členu zakona 

o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znameni" 
tosti v LR Sloveniji z dne 21. V. 1948 (Uradni list LRS, 
št. 23—137/48) v zvezi s prvim Členom V 1) zakona o 
vskladitvi predpisov o kaznivih dejanjih in prekrških 
v zakonih LR Slovenije s kazenskim zakonikom in 
z uvodnim zakonom h kazenskemu, zakoniku z dne 
15. VI. 1951 (Uradni list LRS, Št. 21—110/51). 

9 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSJ, za lastnika oziroma uprr.vni organ pa takoj po 
pravnomočnosti. 

Št. 2338/10-52 
Ljubljana, dne 5. junija 1962. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Ziherl l.r. 

ZAPISNIK 
1. seje III. izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS 

drugega sklica dne 30. junija 1952 

Predsedoval: dr. Ferdo Kozak. 
Tajnik:  inž. Pavle 2 au cer. 
Predsednik prečita ukaz Prezidija Ljudske skup-; 

aČIne LRS o sklicanju Ljudske skupščine k njenemu 
III. izrednemu zasedanju, prične ob 10,25 prvo sejo 
ter določi, d,a bo zapisnik prve seje vodil inž. Pavle 
Žaucer. 

Pred prehodom na dnevni red objavi predsednik, 
da je vlada LRS dostavila Ljudski skupščini v razpravo 
in sklepanje tele zakonske predloge: 

1. predlog zakona o občinskih ljudskih odborih, 
' 2. predlog zakona o okrajnih ljudskih odborih, 

8, predlog zakona o ljudskih odborih mest in mest- 
nih občin, 

4. predlog zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov, 

6.' predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na 

, „mesta, okraje in občine. 
TI zakonski predlogi eo bili po določbah poslov- 

nika dostavljeni zakonodajnemu odboru in odboru za 
ljudsko oblast. Oba odbora sta o navedenih predlogih 
razpravljala in sklepala ter dostavila skupščini ekupna 
poročila in določila poročevalce. 

-Zakonski predlogi z dodatnimi predlogi vlade LRS 
o spremembah navedenih predlogov, poročila in spre- 
membe, ki sta jih sprejela zakonodajni odbor in odbor 
za ljudsko oblast, so razmnoženi in razdeljeni ljudskim 
Poslancem. 

Nadalje je dostavila vlada LRS v potrditev uredbo, 
ti jo je izdala na podlagi zakona o pooblastilu vlade 

LRS za izdajanje uredb na področju narodnega gospo* 
darstva, o izbrisu zastavne pravice za stare terjatve. 

Vee to pride na dnevni red, če tako sklene skup- 
ščina. 

Dopusti ljudskim poslancem. — Na'predlog pred- 
sednika je skupščina odobrila zaprošeni dopust ljud- 
skim poslancem: Načetu Majcnu, Janku Smoletu, Stani 
Baloh, Albinu Simčiču, Edvardu Kardelju, Jožetu Bri- 
leju, Ivanu Regentu, Francu Perovšku, Antonu Rau- 
šerju, Ivanu Janžekoviču, Leopoldu Kresetu, Vladu 
Krivicu, Jožetu Moleku, Tonetu Ulrihu, Janezu Vipot- 
niku Alojzu Hrovatu, Borisu Kidriču, Sergeju Krai- 
gherju, Borisu Kraigherju, Mihi Marinku,* Francu Le- 
skošku. 

Nato prečita predsednik brzojavko Osvobodilne 
fronte Stari trg ob Kolpi o spremembi sedeža in imena 
občine Predgrad v občino Stari trg ob Kolpi. 

Prehod na dnevni red. — Glede na v "uvodu objav- 
ljena sporočila, predlaga predsednik skupščini tale 
dnevni red: 

1. razprava in sklepanje; 
o predlogu zakona o občinskih ljudskih odborih; 
o predlogu zakona o okrajnih ljudskih odborih, 
o predlogu zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin; 

2. razprava in sklepanje o predlogu zakona o. vo- 
litvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odtforov; 

3. razprava in sklepanje o predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o razdelitvi 
Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in 
občine; 

4. potrditev uredbe, ki jo je izdala vlada LRS na 
področju narodnega gospodarstva o izbrieu za- 
stavne pravice za stare terjatve. 

Po sprejetju dnevnega reda preide predsednik' k 
prvi točki, predlaga skupno razpravo o prvih treh za- 
konskih predlogih ter prosi poročevalca obeh odborov 
dr. Teodorja Tominška, da poda poročilo. 

Po poročilu o predlogu zakona o občinskih ljudskih 
odborih, o predlogu zakona o okrajnih ljudekih odborih 
in o predlogu zakona o ljudskih odborih mest in mest- 
nih občin, poda ekspoze o navedenih zakonskih predlo- 
gih podpredsednik vlade LRS in predsednik Sveta vlade 
LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti dr. Ma- 
rijan Brecelj ter predlaga v imenu vlade, da se v po- 
glavju o administraciji in uslužbencih v predlogu zakona 
o okrajnih ljudskih odborih in v predlogu zakona,o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin predvidijo poleg 
oddelkov in odsekov tudi organizacijske enote v obliki 
sekretariatov in uprav.   . * .- \   • 

Ker se je poročevalec obeh odborov izjavil, da od- 
bora sprejmeta predloženi amandma, objavi predsednik, 
da je s tem postal amandma sestavni del vladinega za- 
konskega predloga. 

Nato odredi predsednik 10 minutni odmor in opo- 
zori ljudske poslance, ki nameravajo predložiti amand- 
maje k znkonskim predlogom, naj jih pismeno formu- 
lirajo in predložijo predsedstvu skupščine. 

Po odmoru se seja nadaljuje. 
Predsednik zaključi razpravo in objavi, da je za 

sprejem teh treh zakonskih-predlogov po 70. členu 
ustave LRS in 64. členu poslovnika Ljudske skupščine 
LRS, potrebna absolutna veČina celotnega števila po- 
slancev, ker predlogiveebuiejo spremembe Jn dopolnitve 
nekaterih določb ustave LRS ter da te zakone razglasi 
Ljudska skupščina z odlokom. — Ker je odsotnih samo 



Stran 222 URADNI LIST St. 20^16. ••196• 

21 poslancev, je ugotovljeno, da je za veljaven sprejem 
zakonskih predlogov navzočih zadostno število ljudskih 
poslancev.     > 

Nato je skupščina soglasno sprejela predlog zakona 
o občinskih ljudskih odborih, predlog zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in predlog zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin. 

Nato je skupščina soglasno potrdila tale odlok: 

ODLOK 
LJUDSKE SKUPŠČINE LRS ^ 

o razglasitvi zakona o občinskih ljudskih odborih, za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih in zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin- 

Ljudska skupščina LRS ugotavlja na svoji 1. seji 
III. izrednega zasedanja — drugega sklica — dne 30. 

.junija 1952: 
. 1. da je predlog zakona ó občinskih ljudskih odbo- 

rih, predlog zakona o okrajnih ljudskih odborih in pred- 
log zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
predložila Ljudski skupščini LRS v razpravo in skle- 
panje vlada LRS; 

2. da je Ljudska skupščina LRS vzela te zakonske 
predloge v obravnavo; 

3. da je Ljudska skupščina LRS razpravljala in 
nato sprejela predlog zakona o občinskih ljudskih od- 

(' borih, predlog zakona o okrajnih ljudskih odborih in 
predlog zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 

, občin z absolutno večino glasov od celotnega števila 
ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS.- 

Na podlagi tega in po 72. členu U3tave LRS Ljud- 
„eka skupščina LRS 

odloča, 
da se zakoni 

o občinskih ljudskih odborih, 
o okrajnih ljudskih odborih in 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin raz- 

glasijo. 
V drugi in tretji točki dnevnega reda skupščina so- 

glasno sprejme predlog zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov, o katerem je podal poro- 
čilo poročevalec obeh odborov Jože Globačnik, in pred- 
log zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o raz- 
delitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in 

• občine, o katerem je podal poročilo poročevalec obeh 
odborov Jože Petejan, nakar objavi predsednik, da ju 

• bo dostavil Prezidiju Ljudske, skupščine LRS v raz- 
. glasitev. 

V zadnji točki dnevnega reda je skupščina soglasno 
potrdila uredbo z dne 14. januarja 1952, št. II.-1375/1- 
61 o izbrisu zastavne pravice za stare terjatve, ki jo je 

' izdala vlada LRS na podlagi zakona o pooblastilu vlade 
" LRS zâ izdajanje uredb na področju narodnega gospo- 

darstva. — Predsednik objavi, da bo skupščina izdala 
ustrezajoči odlok. 

'        Ker je s tem dnevni red izčrpan, predlaga pred- 
* sednik, da se seja zaključi in da skupščina pooblasti 

predsednika in tajnika, da podpišeta zapisnik današnje 
seje. Skupščina predlog odobri, nakar zaključi predsed- 
nik 1: sejo in s tem tudi III. izredno zasedanje Ljudske 
skupščine LRS — drugega sklica. 

Št. LS 142/1—52 
Ljubljana, dne 30. junija 1952. 

LJUDSKA SKUPŠČINA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: 
Inž. Pavle Žaticer 1. r. 

Predsednik: 
Dr. Ferdo Kozak. 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
št. 34 z dne 27. junija 1952: 

408. Uredba o tarifi prometnega davka. 
409. Uredba o davku od presežka sklada za plače. 
410. Odredba o obvezni prodaji ralatilniške merice in o 

plačevanju delavcev pri mlatvi v letu 1952. 
411. Odločba o povprečnih zaslužkih delavcev in uslužben. 

cev v metalurških, hidrogradbenih in projektivnih 
podjetjih in v premogovnikih. 

412. Sporočilo Centralne komisije za prororce družbenega 
plana pri Gospodarskem svetu vlade FLRJ. 

St. 35 z dne 1. julija 1952f 
413. Uredba o izvozu in uvozu blaga in o deviznem poslo- 

414. 
vanju. 

418. 

419. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o var- 
stvu nosečih žen in doječih mater v delovnem^ (usluž- 
benskem) razmerju. •       • 

415. Pravilnik o plačah in nazivih uslužbencev Državnega 
zavarovalnega zavoda. 

41G. Pravilnik o nazivih in plačah uslužbencev pomožne 
tehnične gozdarske službe. 

417. Pravilnik o dodatku za terensko delo uslužbencev 
geodetske službe. 
Navodilo za uporabo proporcov\ iz družbenega plana 
in obračun dohodkov v elektrogospodarstvu. 
Navodilo o vodstvu evidence in statistike o poškod- 
bah, zadubljenih zaradi nesreče pri delu. 

420. Navodilo k 15. členu v zvezi s tretjim odstavkom 37. 
člena in drugim odstavkom 48. člena .uredbe o nazivih 
in plačah uslužbencev Narodne banke FLRJ., 

421. Odločba o izplačevanju dela invalidskih prejemkov 
uživalcem osebne in družinsko invalidnine v bonih z« 
kupovanje industrijskega blaga z 80% popustom. 

422. Odločba o načinu določanja davka od presežka skla- 
da za .plaže v. pomorstvu. 

423. Odločba o delu deviznih bredstéy, ki jüi bodó sociali- 
stične organizacije prodajale J/arodni banki FLRJ. 
Odločba o načinu, kako si družbene organizacije, ura- 
di in ustanove nabavljajo devizna sredstva, '   ,   ' 
Odločlia o spremembi, tarif v železniškem, pomorskem 
in rečnem prometu. 
Odločba o spremembi tarif v železniškem, pomorskem, 
rečnem in cestnem prometu. 

427. Odločba o jugoslovanskih standardih za' vijake.' 
Popravek odločbe o spremembah in t dopolnitvah temeljnih 

razporedov kontov (kontnih planov) državnih' gospo- 
darskih podjetij. ' / 

424. 

425. 

426. 

, t Izdaja >UradnJ Ite! LRS«. — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Moînik — tieka tiskarna >Toneta Totnîtëa« — v* * 
;;; LJubljani: — Na roćnna :, letno 640 din.— Posamezna Številka: 8 din do R strani, ••••• narfalinfe 4 ptranf. 4 .'din veî. P° 
,-r.tjoM 8din»?••.— Uredništvo ia upravat Ljubljana,Kidričeva (prej Gajeva) ulice 6, poStnJ predal 336. —'Telefon uprave 55-79 
4- .!..:.' ...... .»» Čekovni račun j 601.90180-Q •       • ;   .     .-..,..: „.    -...  ., 
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VSEBINA: 
110. Odločba o prenosu kmetijskih, veterinarskih in 

gozdarskih sol iz pristojnosti Sveta vlade LRS za kme- 
tijstvo in gozdarstvo v pristojnost ljudskih odborov. 

111. Odiedba o obveznem sanitarno-higienskem pregledu 
živil. 

112. Odločba o ukinitvi Ekonomske srednje šole v Novem 
mestu. 

—  Popravek  zapisnika   1.  seje  III.  izrednega zasedanja 
Ljudske skupščine LRS drugega sklica dne 30. VI. 1952. 

Vlada Ljudske republike Slovenije 

no. 
Na podlagi 78. člena ustave LRS izdaja vlada LRS 

pc predlogu predsednika Sveta vlade LRS za kmetij- 
stvo in gozdarstvo in v sporazumu s pristojnimi ljud- 
skimi odbori 

odločbo 
o prenosu kmetijskih, veterinarskih in .gozdarskih šol 
iz  pristojnosti  Sveta   vlade  LRS  za  kmetijstvo   in 

gozdarstvo v pristojnost ljudskih oduorov 

S 1. julijem 1952 se prenesejo spodaj navedene 
kmetijske, veterinarske in gozdarske šole s svojimi 
internati vred.iz pristojnosti Sveta vlade LRS za kme- 
tijstvo in gozdarstvo v pristojnost ljudskih odborov, 
in sicer: > 

1. Srednja kmetijska šola v Mariboru v pristoj- 
nost ljudskega odbora mesta Maribor; 

2. Poljedelska šola na Grmu pri Novem, mestu 
v pristojnost okrajnega ljudskega odbora Novo mesto; 

3. Živinorejska šola v Poljčah pri Begunjah na 
Gorenjskem v pristojnost okrajnega ljudskega odbora 
Radovljica; •  > 

4 Vinarsko-sadjarska šola v Ložah pri Vipavi v 
pristojnost okrajnega ljudskega odbora Gorica; 

5. Vrtnarska šola v Medlogu pri Celju v pristoj- 
nost ljudskega odbora mesta Celje; 

6. Živinorejska šola v Sentjuriju pri Celju v pri- 
stojnost okrajnega ljudskega odbora Celje  okolica; 

7. VinaTsko-sadjarska;šola v S večini v pristojnost 
okrajnega Jjudskega odbora Maribor okolica; 

8. Poljedelska šola v Rakičanu v pristojnost okraj- 
nega ljudskega odbora Murska Sobota; 

9. Podkovska šola v Ljubljani v pristojnost ljud- 
skega odbora mesta Ljubljana; 

10. Mlekarska šola v Kranju v pristojnost okraj- 
nega ljudskega odbora Kranj; 

11. Srednja veterinarska šola v Ljubljani v pri- 
stojnost ljudskega odbora mesta Ljubljana; 

12. Gozdarski tehnikum v Ljubljani v pristojnost 
ljudskega odbora mesta Ljubljana, in 

13. Nižja gozdarska šola v Novi Gorici v pristoj-' 
nost okrajnega ljudskega odbora Gorica. 

II 

V I. točki navedene šole z internati vred se pre- 
nesejo z vsem premoženjem, ki ga upravljajo, z vsem 
osebjem, pravicami in dolžnostmi, ter s pripadajočimi 
proračunskimi sredstvi. 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. II—642/1—52 ^ \ 
Ljubljana, dne 8. julija 1952. ~"   . 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS        Za predsednika vlade LRS 

za kmetijstvo in gozdarstvo: podpredsednik: 
Viktor Avbelj 1. r. Ivan Maček L r. 

Ministrstva in sveti vlade; LRS 
ni. 

Da se prepreči proizvodnja, predelava in .promet 
z živili, ki bi utegnila škodovati zdravju potrošnikov, 
in'razpečavanje živil, ki nimajo predpisane kakovosti 
in hranilne vrednosti, predpisujem na podlagi 2. bd- 

1 stavka 21. člena uredbe o zdravstvenem nadzorstvu 
nad živili (Uradni list FLRJ, št. 55—439/48) in v spo- 
razumu s predsednikom Sveta vlade LRS za industrijo 

odredbo 
o obveznem sanitarno-higienskem pregledu živil 

1. Vsi živilski proizvodi, ki jih proizvajajo pro- 
izvajalna podjetja, v območju Ljudske republike 
Slovenije, se morajo, preden se prvič izročijo v pro- 
met ali pa se spremeni njih proizvajalna specifikacija, 
preiskati ali niso zdravju škodljivi, ali imajo potrebne 
hranilne sestavine in kakovosti, ali so pravilno dekla- 
rirani, ali niso imitirani ali ponarejeni. 

2. Proizvajalna podjetja morajo vzorec živila po- 
slati kemičnemu laboratoriju Centralnega higienskega 
zavoda v Ljubljani ter ' vzorcu-priložiti natančno in 
pravilno proizvajalno specifikacijo. 

3. Na podlagi predložene proizvajalne specifika- 
cije Centralni higienski zavod laboratorijsko preiz- 
kusi, ali ima živilo potrebne hranilne sestavine, ali 
ni zdravju škodljivo in ali predložena specifikacija 
ustreza sestavi in kakovosti živila. Na podlagi te ugo* 
tovitve zavod dovoli prodajo. 
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4. -Da se potrošniki ne bi zavajali v zmoto glede 
izvora, hranilne vrednosti in kakovosti živila ali glede 
zdravstvene neoporečnosti, mora vsak živilski izdelek, 
ki se daje v promet v originalni embalaži imeti 
na embalaži ali nanj pritrjeni vinjeti proizvajalno 
oznako. 

5. Proizvajalna oznaka mora obsegati: 
a) ime podjetja in njegov sedež, 
b) ime proizvoda in osnovne podatke o izvoru, 

eedtavi in kakovosti, 
c) čisto težo, 
č) navedbo številke, pod katero je bila registra- 

cija potrjena, in dovoljenje Centralnega higienskega 
zavoda. 

Osnovne podatke iz točke b) določi Centralni 
higienski zavod, ko potrdi živilski izdelek. 

6. Ce je zaradi narave živilskega izdelka tehnično 
nemogoče opremiti živilo s proizvajalno oznako, ker 
se živilski izdelki prodajajo v razsutem stanju ,{rin- 
fuza) ali nepakirani, mora proizvajalec priložiti sprem- 
no listino s podatki iz proizvajalne oznake, kot je 
predpisana v prejšnji točki, ali pa mora te podatke 
navesti v fakturi. 

7. Proizvajalec je odgovoren, da vsak živilski iz- 
delek, ki gre v promet, ustreza podatkom proizvajalne 
oznake oziroma spremne listine oziroma fakture. 

8. Trgovska podjetja morajo Centralnemu higien- 
skemu zavodu poslati v preiskavo vsa živila, ki jih 
nabavijo v drugih republikah, če nimajo označbe, da 
so bila zdravstveno pregledana in potrjena. Dokler 
živila nimajo» tega potrdila, ne smejo v promet. 

9. Preiskati se morajo tudi vsa tista živila, ki jih 
uvozna podjetja uvažajo in razpečavajo v območju 
Ljudske republike Slovenije; preiskava se mora opra- 
viti, še preden uvozno podjetje začne razdeljevati ži- 
vila trgovski mreži, če niso bila pregledana že po 
9. členu uredbe o zdravstvenem nadzorstvu nad živili. 

10. Kakovost živil in pravilnost proizvajalne 
oznake ^nadzirajo poleg organov sanitarne inšpekcije 
tudi organi trgovinske ,inšpekcije v skladu s predpisi 

/     uredbe o trgovinski inšpekciji. 

11. Po potrebi lahko Centralni higienski zavod 
določi tudi kemične laboratorije okrožnih higienskih 
zavodov, da opravljajo laboratorijsko kontrolo živil, 
ki se dajejo v promet, dovoljenje pa na podlagi nji- 
hove strokovne ugotovitve izda Centralni higienski 
zavod. 

12. Centralni higienski zavod vodi poseben re- 
gister dovoljenj, izdanih po iej odredbi. 

13. Proizvajalna in "trgovska podjetja morajo vsa 
živila, ki so še v prometu, v treh mesecih po uveljav- 
ljenju te odredbe spraviti v sklad s temi določbami. 

14 Z denarno kaznijo do 5000 "dinarjev ali z za- 
porom do 15 dni se kaznuje proizvajalec, ki izroči v 
promet živilo, ki ni bilo prej pregledano, ali ne opremi 
živilskega izdelka s proizvajalno oznako ali spremno 
listino; ali ne navede podatkov iz proizvajalne oznake 
.v fakturirali izroča v promet živilo, ki po sestavi in 

kakovosti ne ustreza vzorcu, ki je bil analiziran In 
potrjen. 

15. Ta odredba velja od dneva objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

Št. 4051/2 — S I 
Ljubljana, dne 19. junija 1952. 

Minister — namestnik 
predsednika Sveta 

Predsednik Sveta vlade LRS za ljudsko 
vlade LRS za industrijo: zdravstvo in soc. politiko: 

Franc Leskošek 1. r. Tone Fajfar 1. r. 

112. 

Predsednik   Sveta   vlade   LRS   za   prosveto   in 
kulturo izdaja 

odločbo 
o ukinitvi Ekonomske srednje šole v  Novem mestu 

S koncem šolskega leta 1951/52 preneha delovati 
Ekonomska srednja šola v Novem mestu. 

Arhiv ukinjene šole prevzame v varstvo Kkonnm- 
ska srednja šola v Ljubljani. 

s 
S   premoženjem   ukinjene   šole   ••/;-,..!.;<.-,    Svet 

vlade LRS za prosveto in kulturo. 

4/ 

Učenci ukinjene šole se razporedijo po lastni želji 
na druge Ekonomske srednje šole v Ljudski republiki 
Sloveniji. 

5 
Uslužbenci ukinjene šole prejmejo navodilo glede 

zaposlitve pri Svetu vlade LRS za prosveto in kulturo. 

6 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. IV — 1632/5 
Ljubljana) dne 5l julija 1952. 

' Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS 

za prosveto in kulturo: 
Boris Ziherl 1. r. 

Popravek 
V besedilu zapisnika 1. seje •. izrednega zase- 

danja Ljudske skupščine LRS drugega sklica dne 
30: junija 1952 (Uradni list LRS, št. 20 z dne 15. VII. 
1952) se 30. vrsta na strani 222 pravilno glasi: 

»Na podlagi tega in po 70. členu ustave LRS...< 

St. LS 144/2-52 
Ljubljana, dne 29. julija 1952. 

Iz pisarne Ljudske skupščine LRS 

Izdaja »Oradni Uet .LRS«. — Direktor to odgovorni urednik: dr. Kaatko Močnik — tleka tiekàroa »Toneta Tomžića< — vrt » 
Ljubljani. — Naroïn'.na: letno 540 din. — Posamezna Številka: 8 din  do 8 strani, vsake nadaljnje  4 etrani *  din veî. P° 

- gotti 8 dia ?e& — UredaUtro la up«va» Ljubljana, Kid rtëeva (prej Oajeva) ulica 5, ptótni preda] 336. — Telefon uprave &5•9. 
, — Oekovnl račun: 601.90180-Û 
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Letnik IX Priloga k 21. kosu z dne 29. julija 1952 St. 21 

OPOZARJAMO 
Vas na knjige, ki jih ima založba »Uradni list LRS« na zalogi 

in ki jih pripravlja 

Politična fekonomija. Cena 50 din. 
Knjiga, ki jo je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo, vsebuje poglavja o predmetu in metodi 
politične ekonomije, o predkapitalističnih družbenih formacijah, o nastanku kapitalističnega načina proiz- 
vodnje, o blagu — denarju, o kapitalu, presežni vrednosti in profitu, o akumulaciji, zemljiški renti in o kri-, 
zah. Je pomemben pripomoček za učenje osnovnih pojmov iz politične ekonomije ter koristno izpopolnjuje 
vrzeli v gradivu za strokovne izpite, hkrati pa dober pripomoček predavateljem in posameznikom. 

Zakon o izvršitvi kazni (s spremembami). Cena 65 din. 
Tarifa za nagrade odvetnikov s pravilnikom.' Cena 35 din. 
Zakon o zakonski zvezi. Cena 12 din. , ' 
zbirka zdravstvenih predpisov. Cena 65 din. 

V kratkem bodo izšli kot samostojne knjižice tile zakoni: 
Zakon o občinskih ljudskih odborih. 
Zakon o okrajnih ljudskih odborih. 
Zakon o ljudskih odborih mest in mestnih občin.   . 
Zakon o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov. 

Od izdaj Društva pravnikov LRS : , 
Dokumenti o razvoju ljudske oblasti (univ. prof. dr. Maks Šnuderl).  Broširano 66 din, 

v polplatno vezano 78 din. " 
Knjiga obsega 162 dokumentov, od razglasa CK KPS na slovensko ljudstvo konec aprila 1941 do ukaza o 
imenovanju Narodne vlade Slovenije dne 5. maja 1945, in sicer pravne dokumente iz narodnoosvobodilnega 
boja Slovenije z značajem ali pomenom zakona ali najvišje norme, izdane od vrhovnih organov. Posamez- 
nim razdobjem je postavljen na čelo splošen pregled razvoja v Jugoslaviji, nato pa oris razvoja narodnega 
osvobodilnega boja v Sloveniji. Na kraju je dodan avtorjev komentar, ki pojasnjuje pomen posameznega 
pravnega akta. Knjiga nudi v celoti pregledno sliko razvoja ljudske • oblasti na slovenskem ozemlju med 
narodnoosvobodilnim bojem.    , s • - .     ;   • • \ 

Gradivo za uporabo zakona o zakonski zvezi (dr. Bogdan Petelin). Cena 10 din. • ; . 
'Iznajdite'jska delavnost in njena ureditev v naši državi (univ. prof. dr. Stojan Pretnar). 
Cena 52 din. " 

Uvodnim besedam o tehniki kot družbeno-ckonomskem činitelju slede poglavja o iznajdbah v kapitalizmu 
z zgodovinskimi in statističnimi podatki, o predmetih patentnega varstva in osebah, ki so zavarovane s pa- 
tenti, dalje o prometu z iznajdbami, o prostovoljnih in prisilnih' licencah ter pospeševanju iznajdb "v bur- 
žoaznih državah. V primeri s tem je posebno poučno naslednje pqgïavj'e o iznajdbah v socializma kjer je 
v desctih»pododdclkih nanizana snov o vlogi države pri pospeševanju iznajdb, o predmetu, obliki, vsebini 
in trajanju varstva ter zavarovanju oseb, o postopku za pridobitev iznajditeljskega ali racionalizato.skega , 
spričevala in patenta itd. V dodatku so uvrščeni vsi zakonski predpisi, ki so v zvezi z naslovno stranjo 
knjige. , 

V avgustu izide       ' , '    • 

Zakon o upravnih sporih in o javnem pravobranilstvu s komentarjem. 
Na to publikacijo še poscb2j opozarjamo. Komentar sta sestavila sodnika Vrhovnega sodišča LRS Krajšek 
Anton in Marc Pavel in se je snov prodiskutirala na sekcijah Društva pravnikov LRS. Vsak člen je ko- 

''        montiran in osvetljen s teoretične in praktične plati. Pri ustreznih členih je opisana,tudi ureditev v drugih 
državah. Knjiga bo izredne važnosti za  študij in potreben  pripomoček za, vsakega praktika. 

Vsaka ustanova, vsako podjetje in vsak uslužbenec, ki hoče svoje delo res kvalitetno opravljati, 
mora imeti naše publikacije. Predvsem so pri vsakdanjem praktičnem izvrševanju poslov in 
uporabi zakonskih predpisov nepogrešljive naše periodične zbirke, splošni registri predpisov, ki 
Vam prihranijo pri iskanju posameznih zakonskih predpisov mnogo časa, in sicer: , ,; 

Splošni register predpisov za 1. 1945—1947. Cena 60 din. 
Splošni register predpisov za leto .1949. Cena 55 din (zbirka za leto 1948 je že razprodana). 
Splošni register predpisov za leto 1950. Cena 120 din; in pravkar izdani v 

Splošni register predpisov za leto 1951. Cena 280 din. ,   I       , 
Vse te periodične publikacije vseoujejo predpise, ki   so bili  objavljeni  v Uradnem listu DFJ in  FLRJ, 

- v Uradnem listu NVS in SNOS oziroma LRS, v Finančnem   zborniku,   Vestniku   urada  za cene oziroma 
Vestniku organov za cene. v Službenih obvestilih zveznega urada za cene in Vestniku Prczidija Ljudske 

*  '        skupščine FLRJ. Snoy je urejena po abecednem redu in časovnem razdobju, z glavnimi in stranskimi ••••, 



zadnje zbirke pa "Vsebujejo tudi pomembnejše članke, obvestila, uradne objave in aktualna vprašanja s pod- 
ročja gospodarstva in financ, ki so bila objavljena v Finančnem zborniku. Za vse je ta zbirka zelo 
koristen priročnik, posebno še, ker bodo sledile v bodoče za vsako leto redne publikacije registra zakon- 
skih predpisov. 

-v 

Predpisi o nazivih in plačah uslužbencev državnih organov. Cena 245 'din. 
Zbirka, ki jo je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo, vsebuje vse predpise, ki so izšli ne- 
davno o nazivih in plačah, prevedbah, napredovanju, stopnji šol in tečajev, ki ustrezajo posamezni izobrazbi 
za uvrstitev v naziv in napredovanje. Iz knjige se lahko poučiš o nazivih, plačah, prevedbi, napredovanju 
itd. v pisarniški -'užbi, v službi notranjih zadev, v finančni, statistični, prosvetno-znanstveni in zdrav- 
stveni stroki, pri inšpekciji dela, dalje o plačah sodnikov, arbitrov, javnih tožilcev, umetnikov in železni- 
čarjev, o plačah in napredovanju v poštno-telegrafski in telefonski službi, v diplomatsko-konzularni in 
veterinarski službi in vrsti drugih služb z območja državnih organov. Dodani so tudi predpisi o oskrbnini 
tistih, ki niso v delovnem razmerju, o organizaciji službe posredovanja dela, o delovnih knjižicah, o pot- 
nih in selitvenih stroških ter zvišanju dnevnic za službena potovanja državnih uslužbencev. 

iV naši založbi izhajajo tudi publikacije Zavoćla za statistiko in evidenco LRS : 
Teorija statistike (Marijan Blejec). Cena 350 din. 
Demografska statistika (dr< Zivko Šifrer). Cena 240 din. 

S to knjižico smo dpbili Slovenci prvič statistični -riročnik, ki nas seznanja z važno panogo znanosti 
s posebnim ozirom na znanstvene izsledke pri nas. Čeprav je knjiga zamišljena kot gradivo za strokovne 
izpite iz statistične stroke, je zbral v njej avtor toliko' pomembnih ugotovitev za demografski razvoj 
gibanja prebivalstva v Jugoslaviji in še posebej v Sloveniji v primerjalni analizi z drugimi deželami na 
svetu, da bo koristila vsakomur, ki se bo seznanil z njo. V uvodnem delu je obdelan pomen demografske 
statistike in kratek zgodovinski razvoj, prikazane so statistične enote, biološki, družbeni, gospodarski, kul- 
turni in regionalni znaki, ki usmerjajo študij te znanosti. Za nas je še posebno pomembno poglavje o 
popisih in naravnem gibanju prebivalstva, ki ponazoruje temeljne značilnosti popisa z dne 15. marca 1948, 
o načinu ( statističnega opazovanja naravnega gibanja prebivalstva, o mehaničnem gibanju prebivalstva in 
zdravstveni statistiki. Delo, ki temelji na izsledkih svetovne in pa skope domače literature v tej stroki, 
zaključuje poglavje o demografskih koeficientih grupiranja, strukture in tablic, prikazujoč vzročne smeri 
naravnega prirastka prebivalstva s posebnim pogledom na rodnost, umrljivost itd. Med besedilom, ki ob- 
sega 200 strani, je uvrščenih mnogo preglednih tabel, slik in diagramov. 

V kratkem bodo izšle knjige: 

Krajevni imenik Ljudske republike Slovenije. 
Z odlokom z dne 18. aprila 1952 je bila naša republika razdeljena na nove upravno teritorialne enote 
in je dobila tisto zunanjo "obliko, ki naj vse naše oblastne in druge organe čimbolj približa ljudstvu. 
Da se bo mogoče vsakemu kar najlaže seznaniti s to novo upravno razdelitvijo, bo izšel v kratkem pri- 
ročnik, ki bo vseboval upravno razdelitev z vsemi popravki, abecedni imenik vseh naselij s pri- 
padajočimi občinami, okraji in poštami za vsako naselje posebej. Na kraju bo 
imeniku priložen zemljevid z mejami občin-in okrajev. 

(Jeseni bodo v naši založbi izšla tale dela: 

Statistični atlas Ljudske republike Slovenije. 
V njem bo zbranih 40 grafično in kartografsko zelo preglednih zemljevidov o gostotnem in odstotnem raz- 
merju gibanja prebivalstva in raznih panog našega gospodarstva po posameznih okrajih in na podlagi 
liudskega štetja iz 1. 1948.      > 

Leksikon krajev,.naselij in zaselkov Ljudsk- republike Slovenije, s podatki o štetju 1. 1948. 
Pred letom 1918 smo- imeli Slovenci le posamezne repertorije za bivše razkpsane pokrajine našega ozem- 
lja. V stari Jugoslaviji je sicer izšel 1. 1939 splošen pregled bivše dravske banovine, ni pa bilo v njem 
velikega dela naše domovine, Slovenskega Primorja. Zato bo ta leksikon tembolj pomemben, ker bo tako 
rekoč po skoraj pol stoletju nudil pregled notranjega življenja prebivalstva na ozemlju Ljudsk- republike 
Slovenije. Med drugim bodo v leksikonu za vsak kraj, občino oziroma okraj sumarični podatki o povr- 

, Sini, številu in socialni strukturi prebivalstva, upravi, šolstvu, železniških postalah. nadmorski višini itd. 

Uvod v kmetijstvo (cca 480 strani, nad 200 slik). 
Krog delavcev, ki se zanimajo za kmetijska vprašanja, se je z ustanovitvijo agronomske fakultete v- Ljub- 
ljani še povečal. To delo bo omogočilo nekmetijskim strokovnjakom, ki imajo opravka z. vprašan j i iz kme- 
tijstva, najenostavnejši vpogled v to panogo našega gospodarstva. Pa tudi praktičen gospodar bo našel 
v njem marsikaj, kar bo obogatilo njegove izkušnje. 

V iuliju je izšla v naši založbi kot izdaja Pravne fakultete univerze v Ljubi'ani 
knjiga: 

Civilno pravo, poseben del obveznosti (dr. Jurij Štempihar) III. del, 120 str. Cena 270 din. 
Razen tega bo izšlo: - ' - 

Stvarno pravo (dr. Alojzij Finžgar), cca 150 strani. - - 

Knjige"se naročajo pri »Uradnem listu LRS«, Ljubljana, Kidričeva 5, poštni predal 336, dobijo ! 
se pa tudi po vseh knjigarnah. Interesenti za knjige, ki so še v tisku, naj pošljejo svoja naro- 
čila čimprej, da jih bomo lahko upoštevali pri določitvi naklade. , 

\ »Uradni list LRS«, Ljubljana, Kidričeva 5, 
poštni predal 336 



Razglasi ministrstev 
Org. št. 43/48—355 in 556 6602 

Prvi oklic 
i 

Sestavljen je osnutek novih zemlji, 
ških knjig za k. o. Vremski Britof v 
sodnem okraju Sežana in k. o. Strane 
v sodnem okraju Postojna in se določi 

15. avgust 1952 
kot dan, od katerega dalje je tieba po- 
stopati s tema osnutkoma kakor z zem- 
ljiško knjigo. 

Od navedenega dne dalje je samo z 
vpisom v .novoosnovani zemljiški knji- 
gi mogoče doseči učinke zemljiško- 
knjižnega vpisa glede zemljišč, vpisa- 
nih v teh zemljišKih knjigah. 

11 
Obenem se z dnem 15. avgusta 1952 

uvaja postopek za popravljanje nave- 
denih novoosnovanih zemljiških knjig. 
Zato se pozivajo, naj priglasijo svoje 
zahteve najpozneje 

do vštetega 15. oktobra 1952 
a) vsi tisti, ki zahtevajo na podlagi 

pravice, pridobljene pred 15. avgustom 
1952, da bi se spremenili vpisi, ki jih 
obsegata novoosnovani zemljiški knji- 
gi in ki se tičejo lastninskih ali posest- 
nih razmerij, pa najsi se izvede ta 
sprememba z odpisom, piipisom ali s 
prenosom ali s popravo označbe zem- 
ljišč ali s sestavo zemljiškoknjižnih 
teles ali  kakorkoli drugače; 

b) vsi tisti, ki so pridobili še pred 
15. avgustom 1952 na zemljiščih, vpisar 
nih v novoosnovanih zemljiških knji- 
gah ali na njihovih delih zastavne, 
služnostne a.li druge pravice, prikladne 
za knjižni vpis, kolikor bi bilo te pre-. 
vice treba vpisati kot stara bremena, ' 
pa se niso vpisana ali nieo vpisana ta- 
to, kakor je treba. 

V priglasitvah pod b) je treba na- 
tančno navesti pravjce in vrstni red, 
ki'se zanje zahteva, kakor tudi zem- 
ljiškoknjižne vložke, v katerih naj se 
izvrši vpis. Navesti je treba tudi, na 
kaj se opira priglašena pravica in na 
kaj zahtevani vrstni red. 

Priglasitvam pod a) in b) Je treba 
priložiti izvirnik in prepis,_ listine, 
iz katere izhaja dotična pravica ozi- 
roma dejstvo, in sicer v piimerib, kjer 
so pravice ali dejstva nastala po 6. IV. 
1914, brezpogojno, v primeru, kjer So 
nastala pred tem dnem, pa kolikor ima 
tako listino stranka ali njen zastopnik. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne 
izpieminja to, da je pravica, ki jo ie 
treba priglasiti, morda razvidna iz kak- 
šne listine, ki je že pri sodišču, ali iz 
kakšnega sodnega sklepa itd. Pač pa 
so od priglasitvene dolžnosti izvzete: 

1. pravice in dejstva, za katere so ali 
bodo dò vštetega U. avgusta 1952 .upra- 
vičenci položili listine zaradi pridobi- 
tve stvarnih piavic na nepremičninah, 
ki niso vpisane v zemljiški knjigi; < 

2. pravice, ki se ne opirajo na po- 
godbe (n. pr. pravice, piidobljene zara- 
di agrarne reforme, zaplembe in po- 
dobno), ker bodo te pia vice itak ura- 
doma priglašene. 

Kdor zamudi zgoraj dani rok 15. ok- 
tobra 1952 izgubi pravico, uveljavljati 
priglasitvi zavezane zahtevke do tre- 
tjih oseb, ki si pridobijo.knjižne pra-* 

Razglasi in objave 
vice v dobri veii na podlagi vpisov v 
novoosnovanih zemljiških knjigah, ko- 
likor ti vpisi niso  izpodbijani. 

III 
Zoper vpise obremenilnih pravic (za- 

stavne, služnostne itd. pravice), ki bo- 
do v novoosnovanih zemljiških knji- 
gah obstojali na dan 15. avgusta 1952, 
naj vsi tisti, ki mislijo, da so * obsto- 
jem kakšnega teh vpisov ali z njego- 
vim vrstnim redom oškodovani v svo- 
jih pravicah, 

vložijo ugovore do yStetega    i 
15. oktobra 1952, 

kei dobijo sicer ti vpisi učinek zemlji- 
škoknjižnih vpisov. 

Novoosnovani zemljiški knjigi sta 
vsakomur na vpogled med rednimi 
uradnimi urami, in sicer zemljiška 
knjiga za k. o. Vremski Britof pri 
okrajnem sodišču v Sežani, zemljiška 
knjiga za k. o. Strane pa pri 'okraj- 
nem .sodišču v Postojni. Moiebitne pri- 
glasitve in ugovori po tem oklicu se la- 
hko vlagajo pismeno ali ustno na za- 
pisnik pri okrajnih sodiščih v Sežani 
za k. o. Vremski Britof, v Postojni pa 
za k. o. Strane. 

Proti zamudi rokov za priglasitve in 
ugovore ni dopustna postavitev v prej- 
šnji stan in se ti roki ne smejo podalj- 
šati  za posamezne stranke. 

Ministrstvo za pravosodje LRS 
Ljubljana, dne 16. julija 1952. 

Objava 
Št. III-l 12/52-11 6460 

Z odločbo ministra za pravosodje 
LRS z dne 9. VII. 1952, št. 1II-112/52-9, 
je bil postavljen za stalnega sodnega 
mača Za nemški, francoski, .angleški in 
flamski jezik Knez Zdenko iz,'Ljub-'/; 
ljane, Gosposvetska cesta št. l/I, za 
območje okrožnega sodišča v Ljublja- 
ni. 

Ta odločba se objavlja po 5. členu 
uredbe  o   stalnih   sodnih   tolmačih   z 
dne 16. II. 1949, Ur. list LRS, št. 7/49. 

Ministrstvo za pravosodje LRS 

Sprememba 
rodbinskega imena 

St. IV—3339/1—52 ~    6492 
Z odločbo Ministrstva za notranje 

zadeve LRS, št. IV-5339/1-52 z dne 10. 
VIL 1952 je bila na podlagi 21. člena 
zakona o osebnih imenih dovoljena 
sprememba rojstnega imena Slavec 
Emilu, roj. 14. III. 1926 v Ospu pri 
Dekanih, OLO Koper, v ime jželj- 
k o«. » 
Št. IV-2237/3-52 6627 

Z odločbo Ministrstva za notranje za- 
deve LRS. št. IV-2237/3-52 z dne 15. VII. 
1952 je bila na podlagi 21. člena zako- 
na o osebnih-imenih dovoljena spre- 
memba rojstnega imena dr. Debevca 
Jakoba, rojenega 2. 1. 1909 v Ljubljani, 
v ime ilUdo«. 
Št. IV-2425/3-.52 l     6491 

Z odločbo Ministrstva za notranje 
zadeve LRS, št. 1V-2423/3-52 z dne 10. 
VII. 1932 je bila na podlagi 21. člena 
zakona o osebnih imenih dovoljena 
sprememba, rojstnega imena mladolel- 
nemu Kregarju Osmanu, roj. 11. IX. 
193,7 v Ljubljani v ime »I g o K. 

' Ministrstvo •• notranje zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri   Tsaki   registraciji  le   eed-ei   podjetja 
o t načen T besedilu, dao vpisa, spremem- 

be alj fzbriea pa • datumu 

1488. 
Vpisi 

Besedilo: »Solkanska industrija ap* 
na«, Solkan. 

Poslovni predmet: Pridobivanje ži- 
vega inbidriranega apna na industrij- 
ski način. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. 11-411/2-52 z dne 3. IV. 1952. 

Organ gospodarske uprave podjetja 
je Svet za gradbene in komunalne za- 
deve LRS. 

Za podjetje podpisujeta: 
Markovič Stojan, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zak. pooblastil in pravil 
podjetja; Cumini Lada, sopodpisuje li- 
stine po 47. členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 3. julija 1952. 
Št. 243 293—1952 6576 

1493. , 
Besedilo: Industrija gradbenega ma- 

teriala, Zidani most — Radeče. 
Poslovni predmet: Proizvodnja sive- 

ga apna, apnenčeve moke in lahkih 
gradbenih plošč. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. II-565/1-52. 

Za podjetje podpisujeta: 
Pešič  Mile, direktor,   samostojno, v 

obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja; Bartol j  Avgust, 'obratovodja, v 
odsotnosti direktorja, v istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne JO: julija 1952. .       .   - '. 
Št. 243 303—1932 .6584 

1500. 
Besedilo: >Kolodvorska restavracija! 

(Ljubljana, Masarykova 5). 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

poslov, ki spadajo v področje restav- 
racije. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljublja- 
na,1 odločba Preds št. 61 z dne. 17. XI. 
1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO 
Ljubljana, svet za, gospodarstvo. • 

»Za podjetje podpisujeta: 
Štok Franc, direktor, Pavlic Anica, 

računovodja. 
MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 

dne 26. junija 1952. 
Fin št. 564/52 6182 

1501. , 
Besedilo: »Avfomehanične delavni- 

ce«, državni obrtni obrat, Celje, Pod 
Kal varijo 2. 

Poslovni predmet: Popravila avtomo- 
bilov in motorjev. 

Ustanovitelj in gospodarski upravni 
organ podjetja: MLO Celje, odločba 
št. 1/1-930/1952 z dne 28. y'   1952. 

Obrat zastopa in zanj podpisuje: 
Šergan Edvaid, poslovodja, po za- 

konitih pooblastilih in pravilih. 

MLO Celje, svet za gospodarstvo 
• dne 4. julija 1952.' 

Št  973/1952 •'   •"'-        6505 
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1502. | 
besedilo: Gostinski obrat »Restavra- 

cija Kazina«, Jesenice. 
Poslovni predmet: Točenje alkohol- 

nih in brezalkoholnih pijač, izdajanje 
mrzlih in toplih jedil. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj obrata: Železarna Jesenice, 
odločba st. 16345 z dne 15. VI. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zima Andrej, upravnik, Repe Fran- 

čiška, knjigovodja, ki podpisujeta po 
zakonskih pooblastilih 47. Člena szdgp. 
MLO Jesenice, svet za gospodarstvo 

dne 26. junija 1952. 
Št. II 529/2—52 6089 

1603. 
Besedilo: Okrajno podjetje za rigo- 

laiije zemljišč, Volčja draga. 
Poslovni predmet: Priprava in rigola- 

nje zemljišč za sadovnjake, vinograde, 
oranje zemlje in popravila lastnih 
»trojev. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj: OLO Gorica, svet za gospo- 
darstvo, odločba z dne 31. I. 1932. 

Za podjetje podpisujeta: 
Hojak Valdi, upravnik in Povšič Mi- 

lo, računovodja. 
OLO- Gorica, poverjeništvo za finance 

dne 20. februarja 1952". 
Št.  1000/5—52 3767 

1504. 
Besedilo: Državno trgovsko podjetje 

»Snežnik«, Ilirska Bistrica. 
Poslovni predmet: Trgovina z drvmi 

in premogom, s sadjem in zelenjavo, 
živino in živalsko krmo, z mesom in 
mesnimi izdelki na debelo in drobno 
ter z alkoholnimi in brezalkoholnimi 
pijačami na debelo. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: MLO Ilirska Bistri- 
ca. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bubnič Jožko, direktor, po pravilih 

in zak. predpisih; Valenčič Jožko, ra- 
čunovodja, po 47. členu szdgp in štran- 
car Evgen, komercialist, v odsotnosti 

, direktorja. 
OLO Ilirska Bistrica, poverj. za finance 

dne 17. aprila 1952. 
Št. 74/19 '    3939 

1505. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Mestni 

magazin«, Kočevje. 
Poslovni prđdmet: Nakup in prodaja 

na debelo in drobno industrijske in 
kmetijske proizvodnje ter drugih pro- 
izvodov ljudske potrošnje. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: MLO občine Kočev- 
je, odločba št. Pov 7/1 z dne 25. VL 
1952. 

,Za podjetje podpisujeta: 
Briški Anton, direktor, samostojno v 

vseh zadevah, listine denarnega in fi- 
nančnega pomena sopodpisuje Bregar 
Janez, računovodja, oba v mejah za- 
konitih pooblastil. 
OLO Kočevje, svet za gospodarstvo 

dne 12. julija 1952. 
Št. 1202 6586 

1506. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Prehra- 

nac Kranj. 
Poslovni predmet: Kakup in prodaja 

živil in gospodarskih potrebščin na drob- 
no 
.   Ustanovitelj in gospodarski upravni 
prgan: MLO Kianj,      

Za podjetje podpisujeta: 
Polšak Marjan, ravnatelj in Brezar 

Marija,  računovodja. 
OLO  Kranj, svet  za gospodarstTo 

dne 24. junija 1952. 
Št. 812 6001 

1507. 
Besedilo: Opekarna češnjevk, Cer- 

klje (češnjevek). 
Poslovni predmet: Izdelovanje vseh 

vrst strešne, zidne in votle opeke na 
strojni način. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: Obč. LO Cerklje, 
odločba št. 597/52 z dne 4. VI. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Ceiar Srečko, upravnik, in čamer- 

nik Slavka, knjigovodja, po zakonitih 
pooblastilih in pravilih podjetja. 

OLO Kranj, svet za gospodarstvo 
dne 17. junija 1952. 

Št. II—728/2—52 5933 
1508. 

Besedilo: Trgovsko podjetje OZKZ, 
Kranj. 
' Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
na veliko m malo, kmetijskih pridel- 
kov, prodaja industrijskega blaga na, 
debelo KZ, KDZ in Kmetijskim ekono- 
mijam, za napredek in pospeševanje 
kmetijstva. 

Ustanovitelj in--operativni upravni 
voditelj podjetja: Okrajna zveza kme- 
tijskih zadrug, Kranj, odločba št. 
996/52, z dne 25. IV. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Strojan Anton, upravnik, Humar Iva- 

na, knjigovodja in Košorog Pavle, ko- 
komercialist. v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

OLO Kranj, svet za gospodarstvo 
dne 3. julija 1952. 

St. 11—779/3—52 6333 
1509. N 

Besedilo: Karoserijska delavnica Vir, 
Domžale.    *» 

Poslovni predmet: Vsa dela té stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj podjetja: Občinski LO Dom- 
žale, odločba št. 822/52 z dne 13. V. 
1952.' 

Za podjetje podpisujejo: 
šmon Stanislav, upravnik, samostoj- 

no, po pravilih podjetja, nadomešča ga 
Zaje Ivan, poslovodja z istimi poobla- 
stili; Detela Barica, knjigovodja, listi- 
ne skupaj z upravnikom po 47. členu 
szdgp, v odsotnosti Kavčič Jože, občin- 
ski uslužbenec. 

OLO Ljubljana okolica, svet za 
gospodarstvo 

M dne 18. julija 1952. 
•       £* IATI tin Št. 1431/30 5890 

1510. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s kme- 

tijskimi pridelki na veliko, Murska So- 
bota. 

. Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
kmetijskih pridelkov na veliko. 

Ustanovitelj • operativni, upravni 
voditelj podjetja: OLO Murska Sobota. 

Za podjetje podpisujejo: 
Milosevic Lazar, direktor, samostoj- 

no, v njegovi odsotnosti pomočnik Ro- 
gan Jožef; računske listine podpisuje 
Lutar Tibor, računovodja. 
OLO Murska Sobota, poverj. za finance 

dne 18. januarja 1952. 
. Št, 586/1—1952 674 

1511. 
Besedilo: Krajevno podjetje »šiviljska 

delavnica«, Beltinci. 
Poslovni predmet: šivanje ženskih 

oblek in plaščev, popravila, izdelovanje 
drugih predmetov te etroke. 

Ustanovitelj in operativni upravni vo- 
ditelj podjetja: KLO Beltinci. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kosar Antonija, poslovodja, v njeni od- 

sotnosti Ivko Katica; listine denarnega in 
materialnega pomena sopodpisuje Verban 
Jože, knjigovodja 

St. 1367/1-52 1501 
Besedilo: Krojaško podjetje »Kroja- 

ška delavnica«, Beltinci. 
Poslovni predmet: šivanje moške 

obleke in plaščev ter popravila in dru- 
ga dela te stroke. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: KLO Beltinci. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zver Jože, poslovodjo, v njegovi od- 

sotnosti Balažič Jože; listine denarne- 
ga in materialnega pomena pa sopod- 
pisuje Verban Jože, knjigovodja. 

Št 1370/1—1952 1502 
OLO Murska Sobota, poverj. za finance 

dne 9. febiuarja 1952. 
1512. 

Besedilo: Državno obrtno podjetje 
mizarstvo Dvor (pri Žužemberku). 

Poslovni piedmetr Stavbeno in po- 
hištveno mizarst- o, ter popravila in 
vsa dela mizarske stroke, 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: OLO Novo mesto. 

Za podfetje podpisuje: 
Gosenca ioža, upravnik, po pravilih 

podjetja. 
OLO Novo mesto, poverj. za finance 

dne 6. marca 1952. 
Št. 882/1 2436 

1513. 
Besedilo: Državno posestvo in pite- 

lišče, Novo mesto. 
Poslovni predmet: Kmetijska proiz- 

vodnja, vnovčevanje proizvodov v ne- 
predelanem in predelanem stanju ter 
sklepanje in opravljanih vseh zadev v 
zvezi s proizvodnjo; nabava in pre- 
vzem nakupljenih mršavih prašičev, 
plemenskih svinj in pujskov drugim 
gospodarstvom, diž. kmetijskim po- 
sestvom, kmetijskim delovnim zadru- 
gam in ekonomijam. 

Podjetje je prešlo z odločbo vlade 
LRS, št. II-1463/1-51 z dne 25. XII. 1952 
v p'iistojnost OLO Novo mesto. 

Za podjetje podpisujeta: 
Operativni upravni voditelj: OLO 

Novo mesto. 
Kegl Franjo, direktor, samostojno, v 

obsegu zakonskih pooblastil, v prime-. 
rih 47. člena pa skupaj z njim Mohar 
Ivo, računovodja. 
OLO Novo mesto, svet za gospodarstvo 

dne 28. junija 1952. 
Št. 472/2 6282 

1514.     ( 
Besedilo: Krajevna delavnica in me- 

sarija, KLO Loče. 
Poslovni predmet: Nakup in .zakol 

živine, prodaja mesa, predelava mes- 
nih izdelkov. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: KLO Loče. \ 

Za podjetje podpisujeta: 
Trobentar "Adolf, upravnik, Bukor- 

nik Marija, računovodja'. 
OLO Poljčane, poverj. 'za finance 

dne 4. januarja 1952. 
Št. 91/52 274 
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1515. 
Besedilo: Trgovina, KLO Loče. 
Poslovni predmet: Prodaja špecerije, 

manufakture In galanterije potrošni- 
kom. 

Ustanovitelj • operativni upravni 
voditelj podjetja: KLO Loče. 

Za podjetje podpisujeta: 
Podkubovšek Vlado, poslovodja, 

Sturm Mihela, knjigovodja. 
OLO Poljfane, poverj. za finance 

dne 8. februarja 1932. 
St. 491/52 1399 

1516. 
Besedilo: Delavsko uslužbenska re- 

stavracija, Ptuj. 
Poslovni predmet: Kuhanje jedil 

abonentom in druge gostinske storitve. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj podjetja: MLO Ptuj. 
Za podjetje podpisujeta: 
Frankovič Marija, poslovodja, v vseli 

upravnih zadevali, in Muhič Minka. 
knjigovodjo, sopodpisuje v vseh f:nan& 
nih zadevah. 
OLO  Ptuj,  poverjeništvo   za   finance 

dne t. aprila 1952. 
Št.  511/1-52 3395 

1517. 
Besedilo: Tekstilna barvarna iu apretu. 

••, Ptnj (Rajšpova 4). 
St. 793/1-52 6022 

Besedilo: Tekstilna torama, Ptuj (Kaj. 
žpova 4). 

Poslovni prediti*!: Tkanje bombažne 
preje. ' 

St. 794/1—52 6021 
Uetanovileli podjetij: Glavna uprava za 

lokalno industrijo In obrt, St. IV 1340/1.52 
z dne 14. V. 1952, in OLO Ptuj, svet za 
gospodiwsrtvo, It. 242/2-52 z dne 2S. V. 
Ì952. 

Operativni upravni voditelj podjetij: 
MLO Ptuj, e vet za gospodarstvo. 

Za podjetji podpisujeta: 
••••• Albert, direktor, eamoelojno, v 

finančnih zadevah pa gkupaj z njim Bre. 
«ant Pavla, knjigovodja 

OLO Ptuj, svet ia gospodarstvo 
dne 30. mafa 1932. 

1518. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel 

Jezero», Bohinj (Ribičev laz 39, Bo- 
hinj). 

Poslovni predmet: Točenje alkohol- 
nih in brezalkoholnih pijač, prodaja 
toplih in mrzlih jedil, oddaja preno- 
čišč. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: LO občine Boh. Bi- 
strica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Zalokar Jožef, upiavnik, samostojno, 

v obsegu zakonitih pravil in poobla- 
stil; Zalokar Angelca, knjigovodja, so- 
podpisuje listine po 47. členu «zdgp, 
Zupan Ivanka, pom. adrn. manipulant, 
sopodpisuje v odsotnosti upravnika ali 
knjigovodje. 
OLO Radovljica, svet za gospodarstvo 

dne 10. junija 1952. 
„.. •1.-6•9/1— 52 5633 

1519. 
Besedilo: Mestno čevljarstvo, Slovenj- 

Gradec. 
Poslovni predmet: Izdelovanje novib 

čevljev, popravila in prodaja čevljev. 
Ustanovitelj }n operalivni imravni vo- 

ditelj Podjetja: MLO Slovenj Gradec, od- 
ločba št. 343/52 z dne 25. III. 1952. 

Za podjetje podpieujejo: 
Prua Karel, poslovodja, Podsteošek Fer 

do, predsednik u. o., ekupaj, v odeotnoeti 
enega od teh pa eopodpisuje Pleša) An. 
ton. namestnik predsednika u. o. 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

die 8. aprila 1952. 
s-t. •/8-31'60-1952 4• 

1520. 
Besedilo: Krajevno mizarstvo. Straže. 
Poslovni predmet: Izdelava in popra- 

vilo stavbenega pohištva ter vseh del 
te stroke. 

Ustanovitelj in operativni upiavui 
voditelj podjetja: K.LO Straže, odločba 
št. 175/52 z dne 5. III. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Čas Jože, upravnik, in ICranjc Cveta, 

računovodju, skupaj. 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne 14. aprila 1952. 
St. HI/8—31/68—52 4132 

1521. 
Besedilo: Bife in slaščičarna »živo 

srebro« v Idriji, Rozmanova 4. 
Poslovni predmet: Prodaja alkohol- 

nih in brezalkoholnih pijač, slaščic, sla- 
doleda in mrzlih jedil. 

Uslunovitelj in gospodarski upravni 
organ: Mestna občina LO v Idriji. 

Za podjetje podpisujeta: 
bajin Danica, upravnik, in Felc Fan- 

či, knjigovodja, skupaj v finančnih za- 
devali. 

Podjetje ima obrat: Pekarna za peci- 
vo v Idriji. 

OLO Tolmin, svet za gospodarstvo 
dne 28. junija 1952. 

St. X 36/86—52 6234 

Spremembe 
1522. 

Besedilo: Lesno industrijsko  podjet- 
je, Ajdovščina. 

Izbriše se Leban Anton, in vpiše 
Kužčer Avgust, sekretai, ki podpisu- 

je v odsotnosti direktorja, v istem ob- 
segu. 

Št. 243 271/1—1952 6246 
Besedilo: »Kovinski servis«, Ljublja- 

na, 
[zbriše se Hurnar Jože in vpiše 
Kumar Andrej, direktor, ki podpisu- 

je samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja. 

St. 243 279—1952 6245 
Ministrstvo za finance LRS Ljubljana 

dne 23. junija 1952. 
1523. 

Besedilo: »Gorjanai, lesno podjetje, 
Ljubljana. 

Izbriše se Šenica Viktor in vpiše 
Švajger Marjan, začasni direktor, ki 

podpisuje  samostojno,  v  obsegu  zak. 
pooblastil in pravil podjetja. 

St. 243 285—1952 6242 

Besedilo:  Republiško  tesarsko  pod- 
jetje »Tesar« v Ljubljani. 

Izbriše se Klopčič Tanja in vpiše 
škof Otmar,  glavni knjigovodja, ki 

sopodpisuje v odsotnosti komercialne- 
ga pomočnika direktorja listine po 47. 
členu szdgp. 

St. 243 137/1—1952 6241 
Ministrstvo za finance LRS Ljnbljana 

dne  27. junija   1952. 
1524. 

Besedilo: Tovarna  sadnih  sokov  in 
marmelade, Spodnja Hudinja. 

Besedilo odslej:   »Sad«,  tovarna  za ' 
predelavo sadja, Celje. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 2. julija 1952. 
Št. 243 105/3—1952 , 6237 

1525. { 
Besedilo:    »In dust,    tovarna    usnja, 

Ljnbljana. 
Z odločbo vlade LRS, št. II 510/2-52 

z dne 24. V. 1952 je podjetje prene- 
halo s poslovanjem in prešlo v likvi- 
dacijo. 

Besedilo odslej: »Indus«, tovarna ns- 
nja, Ljubljana, v likvidaciju 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Cvenkel Marjan, predsednik likvida- 

cijske komisije, skupaj z njim eden 
od članov komisije: Tič Rafko ali Ham 
Silva. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljnbljana 

dne 5. julija 1952. 
St. 243 294—1952 6579 

1526. • 
Besedilo: Tovarna barv in lakov, 

Medvode. 
Besedilo odslej: »Colore, tovarna 

barv in lakov, Medvode, skrajšano: 
»Color«, Medvode. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 9. julija 1952. 
St. 243 296—1952 6582 

1527. 
Besedilo: >Finančni zbornik«, Ljub- 

ljana (Beethovnova 10). 
Besedilo odslej: >Gospodarski vest- 

nik«, založniško podjetje, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Izdajanje lista 

»Gospodarski vestnik«, izdajanje knjig 
in diugib. publikacij s področja gospo- 
darstva. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 10. julija 1952. 
št 243 304—1952 6585 

1528. 
Besedilo: Umetna valilnica (Ljublja- 

na, št. Vid). 
Izbriše se Stcnad Jovo in Višnjevec 

Marija 1er vpišeta 
Gerden Franc, direktor in Korenčan 

Doroteja, računovodja. 
Fin št 710—52 6187 

MLO Ljnbljana, svet za gospodarstvo 
dne 26. junija 1952. 

1529. 
Besedilo: Narodni magazin (Ljublja- 

na, Wolfova 1). 
Izbriše se Višnar Slavko in vpiše 
Močnik Vlado, direktor. 

MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 
•  dne 14. julija 1952. 

F št 2072 6592 
1530. 

Besedilo;     Avfo-servis     (Ljubljana, 
Prešernova 52). / 

Izbriše se Bežek Etbin in vpiše 
Vizjak Majda, računovodja, in Karo 

Fianc, predsednik u. o. 
F št. 1964/52 6676 

Besedilo: »Emona« (Ljubljana, Can- 
karjeva 2). 

Izbriše se Vlach Josip in vpiše 
Bencina Lada, računovodja. 

G št. 624 6679 

Besedilo: Nebotičnik (Ljubljana, Ga- 
jeva 1). 

Izbriše se Vospernik Janko in vpiše 
-Cimerman Franc, računovodja. 

G št. 1162 6678 
MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 

dne 16. .julija 1952. 
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1531. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Steklo« 

(Ljubljana, Titova 10). 
izbriše se Dimnik Julči in vpiše 
Jelenič Jernej, računovodja. 

MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 
dn^ 27. junija 1952. 

Fin št. 893/52 6183 
1552. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Volna« 
(Ljubljana, Wolfova 1). 

Izbriše se Gradišek Božena in vpiše 
Ciber Cveta, računovodja. 

MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 
dne 12. julija 1952. 

G št. 88S 6593 

1533. 
Besedilo: Alko, Celje. 
Besedilo odslej: »Ccleia«, Celje, Lev- 

stikova ulica. 
MLO Celje, svet za gospodarstvo 

dne 30. junija 1952. 
Št. 610—1952 66S9 

1534. 
Besedilo: »Mizarska delavnica«, KLO 

Vojnik. 
Izbrišeta se Trstenjak Emil in Puš- 

nik Mihael ter vpišeta: 
Kos Kari in Kolar Martin, ki podpi- 

sujeta samostojno v obsegu zakonitih 
pooblastil. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne li. marca 1952. 
Št. ' 828/1—193J2 2449 

1535. 
Besedilo: Mestna kovaška in pod- 

kovska delavnica, Laško. 
Izbriše se Kovačec Drago. 

OLO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 20. aptila 1952. 

St. 1171/1952 4260 
1536. 

Besedilo: Parna pekarna, KLO Voj- 
nik. 

Izbrišeta se Trstenjak Emil in Puš- 
nik Mihael in vpišeta 

Gregi Anton, Kolar Martin, ki pod- 
pisujeta samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil in pravil podjetja. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne  10.  marca  1952. 
Št.   825/1952 2448 

1537. 
Besedilo: »Remont« MLO Laško. 
Izbriše se Jelen  Franjo  in  Herman 

Anica in vpiše: 
Mauh Peter, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, po  zakonitih   pooblastilih. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 23. marca  1952. 
Št. 982/1—1952 3265 

1538. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 

Planina. ' 
lzbrišcta se Žibret Franc in Gorišek 

Franc ter vpiše 
Jazbec Angela, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno, po zakonitih poobla- 
stilih. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 20.  aptila   1952. 
Št.  1130/1952 4258 

1539. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje »Re- 

mont«, Rogaška Slatina, 
Izbrišeta se Krašček Jože in Senečič 

Aurei ter vpišeta 
Madile Beno, poslovodja in Wçilguni 

Frumenci, računovodja, Ki podpisujeta 

samostojno, po zakonitih pooblastilih 
in pravilih podjetja. 
OLO Celje okol. svet za gospodarstvo 

dne 22. maja 1952. 
Št.  1817/1952 5140 

1540. 
Besedilo: Pivovarna, Laško. 
Izbriše se Vilhar Fianjo in vpiše 
Vodoynik Ivan, ravnatelj, ki podpi- 

suje samostojno, po zakonitih poobla- 
stilih in pravilih podjetja. 
OLO Celje-okol., svet za gospodarstvo 

dne 9. julija 1952. 
Št. 2612/1—1952 6464 

1541. 
Besedilo: Okrajne opekarne, Gradac. 
Vpišeta se , 
Zupanič Marija in Bajec Anton, ki 

sopodpisujeta skupaj z upravnikom po 
pravilih podjetja in zakonitili predpi- 
sih. 
ÒLO  Črnomelj, svet za gospodarstvo 

dne 3. junija 1952. 
Št.  390/1—52 5399 

1542. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo in sad- 

na drevesnica Okljuk, Črnomelj. 
Izbrišeta se Nemanič Anton in Bano- 

vec Matija ter vpišeta: 
Saje Anton, upravnik, in Jankovič 

Jože, knjigovodja. 
OLO  Črnomelj, svet za  gospodarstvo 

dne   10.   junija   1932. 
Št.   24/2—52 5701 

1*43. 
Besedilo: \oIarsko podjetje MLO Čr- 

nomelj. 
izbriše se Gliha  Ivan  in  vpiše 
Gorjanc Jako, up avnik, ki podpisu- 

je skupaj s Papežem Leopoldom. 
OLO ' Črnomelj, svet za  gospodarstvo 

dne 13. junija 1952. 
Št. 390/26 5752 

1544. 
Besedilo: Krajevno gradbeno podjet- 

je, Šempeter. 
Besedilo odslej: Remontno podjetje, 

Šempeter pri Gorici, skrajšano »Re- 
mont — Šempeter«. 

Operativni upravni voditelj je od- 
slej: Obč. LO Šempeter pri Gorici. 

Poslovni predmet: Obnovitvena in 
vzdrževalna dela v gradbenih in -sorod- 
nih strokah. 

OLO Gorica, svet za gospodarstvo 
dne  26.  junija   1952. 

Št. 1000/57—52 6144 
1545. 

Besedilo: Remontno podjetje, Sol- 
kan. 

Poslovni predmet odslej: Obnovitve- 
na in vzdrževalna dela v gradbeni 
in sorodnih strokah. 

Operativni upravni voditelj je od- 
slej: LO mestne občine Nova Gorica. 

Vpiše  se: 
Poberaj Milena, računovodja, ki so- 

podpisuje v vseh finančnih in denar- 
nih zadevah. 

OLO Gorica, svet za gospodarstvo 
dne  27. junija   1952. 

Št. 11/1—1000/59 6161 
1546. 

Besedilo: Združenje državnih gostin- 
skih podjetij, Grosuplje. 

Podjetje oreide z dnem 1. XI. 1951 v 
likvidacijo. 

Likvidatorja sta: Pajk Lojze, blagov- 
ni knjigovodja, in Levstik Anica, ra- 
čunovodja, % Apnenice  Videm-Dobrepo- 

Ije, ki podpisujeta skupaj za podjetje 
v likvidaciji, 

OLO Grosuplje, povèrj. za finance 
dne 21. aprila 1952. 

•   Št. 468/1932 4169 
1547. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel 
Pošta« Jesenice. 

Izbriše se Burnik Milka in vpiše: 
Baraga Živko,  knjigovodja, ki pod- 

pisuje  skupaj   z   upravnikom   po   po- 
oblastilih in pravilih. 
OLO Jesenice, svet za gospodarstvo 

dne 8. julija 1952. 
Št. II 88/3—52 6510 

1548. 
Besedilo:  Mestna pekarija,  Kamnik. 
Izbriše, se poslovalnica Graben št. 6 

in  vpiše poslovalnica šutna 48. 
Vpišejo  se 
Murn Ivan, poslovodja, ki podpisuje 

samostojno, spise finančnega in kredit- 
nega pomena sopodpisuje z njim Ne- 
mec Jurij, računovodja, v odsotnosti 
ga nadomešča Jeglič Diago. 
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 

dne 7- januarja 1952. 
Št.   43/1952 249 

1549. 
Besedilo: Uprava državnih zgradb, 

Kamnik. 
Izbriše se Nemec Jurij in vpiše 
Meteln Draga, računovodja, ki pod- 

pisuje vse spise finančnega in kredit- 
nega pomena, skupaj z upravnikom. 
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 

dne  28.   marca   1952. 
Št. 843/52 3190 

1550. 
Besedilo: Mestna pralnica in likalni- 

ca, Kamnik. 
Besedilo odslej: Mestna pralniea in 

likalnica, Kamnik, v likvidaciji. 
Likvidatorja sta: Keglovič Marija, 

Kamnik, upravnica, Zupančič Albin, 
uslužbenec MLO, ki podpisujeta sku- 
paj. 
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 

dne   5.   aprila   1932. 
Št. 918/52 3472 

1551. 
Besedilo: Mestna pralnica in likalni- 

ca, Kamnik. 
Izbriše se Nemec Jurij in vpiše 
Meteln Draga, računovodja, ki pod- 

pisuje spise finančnega in kreditnega 
pomena, skupaj z upravnikom. 
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 

dne   14.   maja   1952. 
Št. 711/52 2S29 

1552. 
Besedilo: Gostilna »Pri kolodvorn<, 

škofja Loka. 
Podjetje se_ izbriše kot samostojno 

podjetje in vpiše kot poslovalnica Go- 
stinstva«, škofja Loka. 

Izbrišeta se Barič Peter in Babic 
Katja. 

Št. II—750/2—52 6112 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Yino«, 

Kranj. 
Izbiiše se Torkar Vladimir in vpišeta 
Podiavoršek Ivanka, knjigovodja, in 

Zaje Milan,  komercialist,  ki  sopodpi- 
sujeta  v  obsegu  zakonitih  pooblastil. 

Št. II—724/2—52 6113 
OLO Kranj, svet za gospodarstvo 

dne 20. junija  1952. 
1553. ' 

Besedilo:   Pilarna,  Refeče. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

Ljudski odbor mestne občine škofja 
Loka. 
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Izbrišejo se Žagar Valentin, Križa] 
Franc in Križnar Jože ter vpišejo 

Abina Lado, upravnik, Jugovic Franc, 
pomočnik podjetja in Gaber Mihael, 
knjigovodja, ki podpisujejo po zako-, 
nitih pooblastilih in pravilih podjetja. 

OLO Kranj, svet za gospodarstvo 
dne 30. junija  1952. 

Št. H-677/2-52 6332 
1554. 

Besedilo: Trgovsko podjetje rTrata 
— kolodvor« (Škofja Loka). 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 
»Loka« (škofja Loka). 

Poslovni predmet odslej: Nakup in. 
prodaja na drobno vsega v trgovsko 
stroko spadajočega blaga. 

Izbiišeta se poslovalnici Trata 30 in 
Trata 27 ter vpišejo poslovalnice: 
Spodnji trg 12; Stari dvor 27; Mestni 
trg 28; Mestni trg 2; Spodnji tig 6; Me- 
stni trg 13; Mestni trg 8 in Poljanska 
cesta 1, vse v škofji Loki. 

Izbrišeta se Brezavcc Mirko in Hein- 
rihar Viktorija in vpišeta: 

Gruden Janko, upravnik, in Primožič 
Anton, knjigovodja, ki podpisujeta v 
obsegu zakonitih pooblastil. 

OLO Kranj, svet za gospodarstvo 
dne 28. junija 1932. 

št. II—703/3—52 6110 
1555. 

Besedilo: Mestno avtoprevozništvo v 
Škofji Loki. 

Podjetje je z odločbo MLO škofja 
Loka z dne 28. IV. 1952 št. 401/52, 
prešlo z dnem 30. IV. 1952, v likvida- 
cijo. 

Besedilo odslej: Mestno autoprevoz- 
ništvo škofja Loka v likvidaciji. 

Izbrišejo so Ponjan Peter, Žontar 
Franc in  šuštanšič Stane. 

Za podjetje • likvidaciji podpisujejo: 
Pehar Jože, predsednik, Jesenòvec 

Marjan in Lešnjak Franc, člana likvi- 
dacijske komisije. 

OLO Kranj, svet za gospodarstvo 
dne 5. julija  1952. 

Št. II—813/2—52 6628 
1556. 

Besedilo: >Državno trgovsko podjetje 
Preskrba«, Senovo. 

Vpišejo ee poslovalnice: št 1, Senovo 
41, *t. 2, Reštan], št. 8, Brestanica 116, 
št. 4, Vel. Kamen 6, et. 5 Senovo 03 In 
št  6,  Brestanica  65. 

OLO Krško, svet za goepederstvo 
dne 23  maja 1952. 

ÔL 347/1 6161 
1557. 

Besedilo: Krajevna gostiln*, Srrocjn 
vas. 

Izbriše se Pukšič Vinko in vpiše 
Lebar Štefan, tajnik KLO, ki podpi- 

suje po pravilih in zakonitih poobla- 
stilih. 
OLO Ljutomer, poverjeništvo za linancc- 

dne   12.   aprila   1932. 
Št. 490 3772 

1558. 
Besedilo: »Kmetijsko gospodarstvo, 

Jeruzalem«.       ' \ 
Vpiše se tudi pooblaščenec za podpi- 

sovanje Zadravec Stane, glavni računo- 
vodja. • 
OLO Ljutomer, svet za gospodarstvo 

dne  23.   junija   1952. 
Št. II 31/9—1952 6145 

1559. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Kavar- 

na Central« (Maribor. Gosposka 21). 
Izbriše se Strehar Lojze in vpise: 

Klarič Ante, y. d. upravnika, ki pod- 
pisuje samostojno, v okviru pooblastil 
sveta za gospodarstvo in po pravilih 
podjetja. 
MLO Maribor, svet za gospodarstvo 

dne 5. junija 1952. 
Št. Pov 56/123—52 6162 

1560. 
Besedilo: Gostinsko -podjetje »Loko- 

motiva«  (Maribor, Gorkega 29). 
Izbiiše se Novak Rajko in vpiše 
Lorbek Fanika, računovodja, ki so- 

podpisuje denarne listine. 
Št. Pov 56/129—52 6168 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Stu- 
denci« (Maribor. Limbuška 43). 

Vpišejo se obrati: Gostilna »Pri zele- 
nem travniku«, Maribor, Heroja *er- 
cerja 58; Gostilna »Zvon«, Maribor, Er- 
javčeva ulica in Okrepčevalnica, Mari- 
bor. Ruška 97. 

Št. Pov 56/128—52 6169 
MLO Maribor, svet za gospodarstvo 

dne   10.  junija   1952. 
1561. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Nova 
Gorica«  'Maribor, Tržaška 89). 

Izbrišetase Dobaj Franc in Die Bru- 
no^ 1er vpišeta 

Žeiabon Hilda, računovodja, ki pod- 
pisuje poleg upravnika listine denar- 
nega, materialnega, obračunskega in 
kreditnega pomena, Falež Marija, v. d. 
upravnika, ki podpisuje samostojno v 
okviiu pooblastil in pravil podjetja. 
MLO Maribor, svet za gospodarstvo 

dne 1*. junija 1952. 
Št. Pov 56/130—32 6165 

1562. 
Besedilo: Mestna ?••!•••••• delavnica 

(Maribor.  Orožnova   10). 
Vpiše ee Bedenìk Frane, namestnik ra- 

čunovodje, ki. podpisuje poleg obralovod. 
je v odsotnosti računovodje vse lietine 
denamoßa, ' materialnega, obračunskega 

•in kreditnega pomena. 
MLO   Maribor, svet za  gospodarstvo 

dne 17. junija 1952. 
Št Pov 56/133-52 6166 

1563. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Povrt- 

nina« (Maribor, Jurčičeva 8). , 
Vpiše se 
Matjašič Franc, šef komercialnega 

oddelka, ki zastopa ravnatelja, v nje- 
govi odsotnosti. 
MLO Maribor, svet za gospodarstvo 

dne  25.  junija   1952. 
Št. Pov 56/136—52 6170 

1564. .    « 
Besedilo: Krajevno obrtna storitvena 

podjetja, Beltinci.   . 
Podjetja so z odločbo KLO Belline!, št. 

74/52 z,dne 1. II. 1952 prešla v likvida- 
cijo 

Likvidatorji so: Glavač Jože, pred- 
sednik, Zver Franci Brumen Ivan in 
Verban Jožefa, člani komisije, ki pod- 
pisujejo skupaj. 
OLO Murska Sobota, poverj. da  financ« 

dne 9. novembra 1961. 
Št. 1855/1-1952 .   1505 

1565. 
Besedilo: Mestno podjetje »Elektro- 

instalacijska delavnica«, Murska Sobo- 
ta. 

Izbriše se Sres Alojzija in vpiše 
KTambcrgcr Kuzma Danica, ki pod- 

pisuje listine po 47. členu szdgp. 
OLO Murska Sobota, poverj. za finance 

dne   12. marca   1952. 
Št. 2.292/1—52 2652- 

1566. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

gostilna »pri Pošti«, Murska Sobota.        \ 
Izbriše se Barbaric Karel  in vpiše 
Červek Kolman, poslovodja, z istimi 

pravicami. 
OLO Mur. Sobota, svet za gospodarstvo 

dne  29. aprila  1952. 
Št 3890/1—1952 443* 

1567. 
Besedilo: Mestno sedlarsko in tapet- 

niško podjetje, Murska Sobota. 
Izbriše se Sitar Karel in vpiše 
Glazar Ludvik, ki podpisuje za pod- 

jetje. 
OLO Mur. Sobota, svet za gospodarstvo 

dne  19.  junija   1952. 
Št. U-5438/1 6025 

1568. 
Besedilo: >Parkc, Novo mesto. 
Izbriše ee Pavlin  Ivan  in vpiše: 
Zagore Jože, upravnik, ki bo podpiso- 

val samoolojno, v primerih 47. člena 
szdgp pa ekupaj z njim Rozman Alojz, 
glavni knjigovodja knjigovodskega centra 
komunalnih in gostinskih podjetij. V od. 
eotnosü enega od teb eopodpieuje na- 
mestnik Matko Franc. 
0L0 Novo mesto, gvet sa gospodarstvo 

dne 31. maja 1952. 
St. 2282/1 ,   5532 

1569. 
Besedilo:   Krajevna   žaga,   Prapreče . 

(pri Žužemberku). 
Št. 2507/1 6175 

Besedilo: Gradbeno podjetje »Zidar« 
(Žužemberk). 

št 2508/1 6174 
Besedilo: Krajevno kino podjetje, 

Žužemberk. 
Št.  2509/1 6173 

Pri vseh podjetjih se izbrišeta Lavrič 
Franc in Pire Ljudmila ter vpišeta: 

Jaic Franc, upravnik in Smole Mile- 
na, knjigovodja, ki podpisujeta skupaj, 
v okviru pravil podjetja; v primeru 
Kino podjetja Žužemberk podpisuje 
upravnik Jarc Franc samostojno, v nje- 
govi odsotnosti pa Smole Milena,'knji- 
govodja, oba pa po pravilih podjetja. 

Besedilo: Čevljarsko podjetje »Krn- 
pon« (Žužemberk). 

Izbriše   se   Lavrič   Franc   in   vpiše 
Gliha Slavko, upravnik, ki podpisuje 

skupaj z Jarcem Francem, v okviru 
pravil podjetja. 

Št. 2502/1 6181 
, Besedilo: Mizarsko, kolarsko, sodar- 

sko podjetje »Lipa« (Žužemberk). / 
Izbriše se Pire Ljudmila in vpiše 
Jarc Franc, ki bo podpisoval skupaj 

z upravnikom Laviičem Francem, po'   ' 
pravilih podjetja. 

Št. 2504/1       _ 6179 
Besedilo: Krajevna mesarija, Žužem- 

berk. 
Izbrišeta se Jerič Mihael tei Gliha 

Jožo in vpišeta: 
Jarc Franc, upravnik, ki podpisuje 

skupaj s, knjigovodjem Smole Mileno, 
v okviru pravil podjetja. 

Št 25^0/1 6172 
Besedilo: Krajevna trgovina, Žužem- 

berk. 
Izbriše se  Plot Karel in  vpiše: 
Jarc Franc, ki podpisuje v odsotno- 

sti upravnika Hotka Slavka, po piavi- , 
lih podj-tja. 

Št 2503/1 6180 
Besedilo: Lesna galanterija »Jelka 

(Žužemberk). 
Izbrišeta se Lavrič Franc in Pire 

Ljudmila ter vpiše: 
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Jare Franc, upravnik, ki podpisuje 
skupaj s knjigovodjem Smole Mileno, 
v okviru pravil podjetja. 

Št. 2506/1 -        •       6176 
Besedilo: Peskolom, Poljane (Šmihel 

pri Žužemberku). 
Izbriše se Vodičar Antonin vpiše: 
Jaic Franc, up • vnik, ki podpisuje 

skupaj s knjigovodjem Smole Mileno, 
v okviru pravil podjetja. 

St. 2505/1 6178 
OLO Novo mesto, svet za gospodarstvo 

dne 19. junija 1052. 
1570. 

Besedilo: sželeznina«, trgovsko pod- 
jetje na debelo in na drobno, Novo 
mesto. 

Izbriše so Goišin Fani in vpiše 
Becele Martina, računovodja, z istimi 

pooblastili. 
OLO Novo mesto, svet za gospodarstvo 

'    dne 28.  junija   1952. 
Št. 3041/1 6465 

1571. 
Besedilo: Okrajna ekonomija, OLO 

Poljčane (sedež Kostrivnica). 
Besedilo odslej:   »Kmetijsko gospo- 

darstvo, Kostrivnica. 
OLO Poljčane, poverj. za finance 

dne 12. februarja 1952. 
št. 570/52 1510 

. 1572. 
Besedilo: Slatiusko podjetje »Ko- 

strivnica — Gabernik«. 
Besedilo odslej: Okrajno podjetje 

»Mineralni vrelci Gabernik«. Kostriv- 
nica. 

Izbrišeta se Lavrenčič Miroslav, di- 
rektor in Capo Ljubipa, knjigovodja 
tei' vpišeta: 

Pahor Kari, upravnik in Lah  Maiil- 
da, računovodja. 

OLO Poljčane, poverj. za finance 
dne 2. aprila 1952. 

Št. 1278/52 3560 
1573. 

Besedilo: Krajevno gostinsko podjet- 
je »črna prsk v Bohinjski Bistrici. 

Izbrišeta se Pristavec Marica in 
Torkàr Janko  ter vpišeta: 

Žvab Ivan, upiavnik,_ ki podpisuje 
po zakonskih predpisih in pravilih, ter 
Bren Kamila, knjigovodja, ki podpisuje 
poleg upravnika listine po 47. členu 
szdgp. 
OLO Radovljica, poverj. za finaiicei 

dne 14. aprila 1952. 
Št. XI—550/2—52 4116 

1574. 
> Besedilo: Gostinsko podjetje sHotel 
Triglav«, Bled. 

Izbrišeta se Jarm Anica in Aleksič 
Žilbeita ter vpišeta: 

Pintar Anica, upravnik, ki podpisuje 
vse listine po, zakonitih pooblastilih in 
pravilih podjetja, in Tičar Sonja; knji- 
govodja, ki podpisuje vse listine fi- 
'nančnega pomena, skupaj z upravni- 
kom. 
OLO Radovljica, svet za gospodarstvo 

dne 9. jjmija 1952. 
Št XI—598/1—52 5636 

1575. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjet- 

je, Lokev. 
Izbriše se Božeglav Anton in vpise; 
Jankovič RudolI, upravnik. 

et. IX—73/6 615 
' Besedilo: Delavsko-uslužncnska  restav- 
racija v Sežani. 

Podjetje preide v "likvidacijo. V iikvi: 
daoijeki komisiji so; 

škrl Miro, upravnik, Renar Danica, 
računovodja In Jeras Ciril, uslužbenec 
poverjeništva za finance, ki podpisujejo 
za podjetje s prietavkom >v likvida- 
ciji«. 

Št. IX 73/3 618 
OLO Sežana,  poverjeništvo   za   finance 

dne  16.  januarja 1932. 
1576. 

Besedilo: Krajevna mesarija, Straže. 
Izbriše se Dvorjak Franc in vpišejo 
Čas Jože. upravnik, Vankmiler Ld- 

vard, poslovodja, ki podpisuje skupaj, 
v odsotnosti enega od teb pa sopod> 
pisuje Kranjc Cveta, tačunovodja. 

Št. HI/8—31/67-52 4137 
Besedilo: Krajevna pekarna, Straže. 
Izbriše se Dvorjak Franc in vpišejo: 
Čas Jožef, upravnik, Lorber Martin, 

poslovodja, ki podpisujeta skupaj, v 
odsotnosti enega od teh pa sopodpisuje 
Kranjc Cveta, računovodja. 

Št. •/8—31/66-52 4136 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne   14.   junija   1952. 
1577. 

Besedilo: Kino-podjetje, Sv. Lucija 
ob Soči. • 

Izbriše se Božič Ivo in vpiže Fratnik 
Julij, upravnik, s pooblastili po pravi- 
lih podjetja in po zakonu. 
OLO Tolmin, poverjeništvo zn linuuce 

dne 30. januarja 1952. 
Št.  36/19—52 1071 

1578. 
Besedilo: Krajevna trgovina, Gornji 

grad.   ^ 
Izbrise se_ Potočnik Fanika in  vpiše 
Pire Marija,  knjigovodja. 

OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 
dne  3.  januarja  1951. 

Št. 2299/51 267 
1579. 

Besedilo: Mestna krojačnica, Idrija. 
Izbriše se Guzelj Minka in vpiše: 

' Kavčič  Emilija. 
OLO Tolmin, svet za gospodarstvo 

dne 8. julija 1952. 
Št. II/4—36/92—52 6430 

1580. 
Besedilo: Sklad za mehanizacijo in 

investicijsko graditev zadružnega kme- 
tijstva v Idriji. 

Ker se z vsemi poslovalnicami spoji 
z Okrajno zvezo kmetijskih zadrug v 
Tolminu. 
OLO Tolmin, svet za gospodarstvo 

dne  30.  junija   1952. 
Št. X—36/88—52 6281 

1581. 
Besedilo: Slikarstvo in pleskarstvo 

KLO (Zagorje). 
Izbriše se Stavec Stanko in vpiše 

• Guzej Alojzij, poslovodja. 
OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 

dne 29. januarja 1952. 
'     Št. 525/2—1952 964 

1582. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjet- 

je. Dol pri Hrastniku. 
Izbrišejo se: Kpzole Drago, Draksler 

Danilo in Jazbec Marica ter vpišejo 
štravs Stane, upravnik. Deželak Kri- 

stina, knjigovodja ' in Dolane Anton, 
poslovodja. 

Št. 2893/4—52 6171 
Besedilo: Klavnica z mesnico, Dol 

pri Hrastnika. 
Izbrišejo se Kozole Drago, štraus 

, Jože in Jazbec Marica teï vpišejo 

štravs ' Stane, upravnik, Deželak 
Kristina, knjigovodja in Dolane An- 
ton,  poslovodja. 

Št. 2395/3—52 6147 
OLO  Trbovlje,  svet za   gospodarstvo 

dne 30. junija  1952. 
1585. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Preskr- 
ba«, Trbovlje. 

Izbriše se Šum Alojz in vpiše: 
Korimšek   Alojz,   upravnik;   Bočko 

Jože,  poslovodja. 
OLO  Trbovlje,  svet  za  gospodarstvo 

dne 2. julija 1952. 
Št. 2891/5—1952 6351 

1584. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje, 

Trbovlje. 
Izbriše se  Verdaj Ferdo in  *piše 
Kienčnik Ucraina, blagajnik. 

OLO   Trbovlje, svet  za   gospodarstvo 
dne 9. julija'1952. 

< št. 3196/1—1952 6425 
1585. ' 

Beesdilo:  Krajema gostilca, TržiJče. 
Izbriše se SviljŠak Betka in vpiše: 
Kogovšek Štefka, računovodja. 

OLO Trebnje, poverjeništvo za finance 
dne 4. aprila 1952 

Št. 0S2/1-52 S410 

Izbrisi 
1580. 

Besedilo: Podjetje •• cestna vzdrževal, 
ua dela in produkcijo gramoza >Asfaltc 
v Ajdovščini. 

Ker je bilo z  odločbo vlade LRS, št. 
II-370/M952  •  dne  27.  III.  1952  uki- 
njeno. 

Ministrai?;)  za finance LltS,, Ljubljana 
dne 11. juniia 1952. 
Št, 243252/1—1952 5998 

1587. 
Besedilo: »Gostin&ko podjetje« KLO 

Petrovce. , 
Zaradi opustitve podjetja.' 

OLO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 1. februarja 1932. 

Št.  2225/1951 1118 
15SS. 

Besedilo: Otroška restavracija. Kam- 
nik. 

Zaradi  končane likvidacije. 
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 

dne 29. februarja 1952. 
Št. 516/52 2162 

158*. 
Besedilo: »Mestno avlopodjetje«, Kr- 

ško. 
Ker ne obstoja več. • 

OLO  Krško, poverjeništvo za' finance 
dne 24. marca 1952. 

Št. 944/1 3039 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
1590. 

Besedilo: invalidsko podjetje »čepi- 
ca«, trgovina z uniforinskinu potreb- 
ščinami, Ljubljana. 

Poslovni predmet še: Izdelovanje 
moškega in ženskega perila, ženskih 
oblek in oblačil po meri za lastno zalo^ 
go ter prodaja teh izdelkov v lastni 
trgovini; popravljanje nogavic, pioda- 



St.- 21 — 29. YD. 1952 URADNI LIST Stran 237 

Koe   Friderika; frizerka.   Dolenjska  48, 
Poiane Janez, litrska 14, vel v Ljubljani. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 23. junija 1952. 

Zadr • 16/13 G031' 
475. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Turjaku. 

Izbrišejo se Zgonc Bruno, Podlogar 
Jože, Selan Franc, jakše Alojz in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Klavs Alojz, kmet, Mali Osojnik 6, 
Zelnik Štefan, kmet, Larlorje 6, Petelin 
Janez, zidar, Gradež 17, Ogrinc Leo- 
pold, Žagar, Turjak 23. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. junija 1952. 

Zadr VII 17/5 6230 
476. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom, Blatna Brezovica. 

Xa zboru 17. VI. 1952 so se spreme- 
nila zadiužna pravila v 32. členu. De- 
lež znaša 1000 din. 

Okrožno sodišče  v  Ljubljani 
dne 4. julija  1952. 

Zadr VI  33/4 ()576 
477. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za-' 
druga »Simon Jenko« v Podreči, 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
26. V. 1932 je zadruga prenehala po- 
slovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom  >v  likvidaciji«. 

Likvidatorja sta Jeiala Janez, kmet, 
Podreča 6., Rozman Franc, kmet, Pod- 
reča 13. ki podpisujeta skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. julija 1952. 

. Zadr VIT 76/3 6496 
478. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Besnici. 

Na zboru 25. III. 1952 so se spreme- 
nila zadružna pravila v 32. členu. De- 
lež znaša 1000 din. 

Izbrišejo se Zidan Pavel, Jančar Ka- 
ti,   Hribar  Janez,. Kurer.t   Miha,   Birk 
Janez in vpišejo novi člani upiavnega , 
•odbora: 

Žust Anion, kmet, Besnica 14-, Žagar 
Anton, Besnica 1, Hribar Jože, Vnaj- 
narji 8, kmečka delavca, Dremelj' An- 
ton, kmet, Javor 15, Marolt Marija, 
kmečka delavka, Vnajnarji 7, Jančar 
Anton, kmet, Besnica 17. 

Zadr V 197/3 6500 
# Besedilo iKrojaško-šiviljska^ produk- 

tivna zadruga z omejenim jamstvom, 
Golnik. 

Po sklepu zbora z dne 14. V. 1952 Je 
tadruga prenehala poslovati in prešla 
v likvidacijo. 
"Likvidatorji so: Gros Aleš, krojaški 

mojster, Golnik 27, Valant Mihaela, 
kroj. mojster, Golnik, Grašič Slavko, 
kroj. pomočnik, Tenetišc 7, ki sopod- 
pisujefa po dva skupaj. 

Zadr VII 27/5 6498 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

.    dne 8. julija 1952. 
479. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom, Sava. ' 

Na zboru 20. IV. .1932 so se spreme- 
nila zadružna pravila v 32. členu. De- 
lež znaša do 1000 din. 

Izbrišeta se člana Kovač Franc, Voje 
Anton in vpišejo novi člani upravnega 
«dbora: 

Lukač Alojz, Sava 19, Tomše Anton, 
Sava 20, upokojenca, Foltin Anica, 
kmečka hči, Sp. Log, Polokar Viktor, 
km "t, Sp. Log 2. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
- dne 11. julija 1952. 

Zadr VI 102/4 3713 
4S0. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Men- 
geš. 

Na zboru 3. II. 1952 so so spremenila 
zadružna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z omejenim jamstvom, Mengeš. 

Delež znaša 500 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo se Aleš Leopold, Koželj Ja- 
nez, Ručigaj Jože, škrlep Janez, Aleš 
Jože. Jenko Franc, Testen Valentin, 
Šimenc Janez in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Jcnčič Milan, Vel. Mengeš 38, Dornik 
Viktor, ,Vel. Mengeš 64, Skok Alojz, 
Mali Mengeš 106, Skok Miha, Loka 35, 
Viđali Ivan, Vel. Mengeš 59, Grčar 
Alojz, Vel. Mengeš 4, kmetje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. julija 1952. 

Zadr V  180/5 6645 
4SI. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga »20 september«, Gameljne. 

Po sklepu zbora z dne 19. VI. 1952 je 
zadruga prenehala poslovati in prešla v 
likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Kališ Martin, Sred- 
nje Gameljne 3. Aleš Ivana, Sp. Ga- 
meljne 35, Bergant Alojz, Sp. Gamelj- 
ne 22, ki podpisujejo po dva' skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne /8. iulija 1952. 

Zadr VII 112/3 6S62 
482; 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Križevci pri Ljutomeru. 

Izbrišejo se Žnidarič Anton. Slekovec 
Franc, Zajdela Anton in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Vrtnjak Alojz, .uslužbenec, Križevci, 
Dunaj Alojz, Lukavci,' Slavic Marko, 
Ključarevci, štuhec Anton, Giabe, Sa- 
gaj Franc, Lukavci, zadružnik. Sku- 
hala Franc je predsednik, Dunaj Alojz 
iajnik, Đešnik Janko pa blagajnik. 

Okrožno  sodišče v  Mariboru 
dne 15. marca 1952. 

Zadr III  112 2882 
483. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga, Radoslavci. 

Izbrišejo se Dajčar Ludvik/ Rakuša 
Janez, Koiošak' Anton in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Trstenjak Alojz, Kosi Matija, Horva- 
tič Ludvik, vsi zadružniki V Radoslav- 
cih. Zmazek Jožef je predsednik, štu- 
hec Franc pa  podpredsednik  odbora* 

Okrožno  sodišče- v Mariboru 
dne  12.  aprila   1952. 

Zadr  V  64 3815 
484. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Stojnci. 

Izbrišejo se Vincek  Janez,  Ambrož 
Jožef, Peklar Konrad in vpišejo novi 
izvoljeni  člani  upravnega odbpra: 
'   Solina Anton, predsednik, Stumber- 
ger Jožef, tajnik, Kostanjevec Roman, 

Polanec   Martin,   Koletnik   Janez,   vsi 
kmetje v Stojncih. 

Zadružni delež znaša odslej 300 din. 
Okrožno sodišče v 'Mariboru 

dne 8. maja 1952. 
Zadr III  138 4741 

485. 
Besedilo: Kmetijska sadjarska ob- 

delovalna zadruga, Selce. 
Izbrišejo se Polič Genovefa, Mesarec 

Stanko, Lešnik Jakob, Plešej Jožef in 
vpišeta nova izvoljena člana upravnega 
odbora: 

Čeh   Jožef,   Selce,   upravnik,   Polič 
Slavko,  Čermljcnšak,  zadružnika.  Le- 
ber Andrej je predsednik zadruge. 
g     Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 31. maja 1932. 
Zadr   V   12 5549 

486. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j, 

St. Ilj-pod Turjakom. 
Izbrišejo se Krušič Ivan, Šuligoj 

Franc, Tasič Viktor, Urbäncelj^ Franc, 
Žohar Antonija in vpišeta nova izvolje- 
na člana upravnega odbora: 

Krenker Andrej, kmet, Mala Misli- 
njh, Lavrenčič Lojzka, gospodinja, št. 
Hj. 

Vp'išeta se obrala: Zadružna prede- 
lovalnica olja v št. Uju pod Turjakom 
in Trgovina z mešanim blagom in od- 
kup kmetijskih pridelkov, št. IIj št. 10. 

Sovič Ivun je predsednik odbora. 
Zadružni delež znaša odslej J.000 din. 

Okrožno sodišče  v  Mariboru 
dne 3. junija 1932. 

Zadr  IV  79 5429 
4S7. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga, Ivanjkovci. 

Izbrišejo se Turin Anton, Lah Franc, 
Zadiavec Ignac, Majerič Jftiiez, Bogša 
Jožef, Horvat • Matija, Kociper " Ivan, 
Mrak Franc, Veršič Ciril in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora, 
zadružniki: 

Ratek Matija in Janežič Ivan, M. Bre" 
brovnik, Bogša Ivah, Libanja, Kolaiič 
Jože, Mihajovci, Lesjak Ivan, Ivanjkov- 
ci, Lenarčič Matevž, Sticzctiua, Školi- 
ber Maks, Stanovno, Kumer Janko, Ce- 
rovce, Petek Feliks, Plješivica, PjntariČ 
Štefan, Pavlovski vrh. Simonie Jakob, 
Strezetina. Ratek Matija je predsednik, 
Janežič Ivan pa podpredsednik odbora. 

Zadr V 35       \ 5553 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga, Krčevina. ; 

Izbiišejo se Janežič Marija, Vogrin 
Stefan, Kaučič Peter, Mesarec 'Jožef, 
Žaler Jakob in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora, zadružniki: 

Polhi Franc, Vinski vrh. Trstenjak 
Franc, Brebrovnik, Kaluža Lizika, Vin- 
ski vrh, Fiišt Vinko, Kajžar, štrucelj 
Pcier in Petek Jože, Brebrovnik, Tr- 
stenjak Vanče, Vinski vrh, Fajfar Vin- 
ko in Kolarič Jože, Brebrovnik, Janežič. 
Konrad, Krčevina, Rop Ivan, Vinski 
vrh. 

Zadr V 27 5555 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga, Martin,pri Vurberku. 
Izbrišeta se Klampfer Frančiška in 

Lendero Amalija 1er vpišeta nova iz- 
voljena člana upravnega odbora, za- 
družnika:   .,' 

Alt Ivan in Šmigoc Stanko, Cigloice. 
Zadr V 18 5551 

Okrožno  sodišče  v  Mariboru 
dne 5. junija 1952. 
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J are Franc, upravnik, ki podpisuje 
skupaj s knjigovodjem Smole Mileno, 
v okviru pravil podjetja. 

Št. 2506/1 - .        6176 
Besedilo: Peskolom, Poljane (Šmihel 

pri Žužemberku). 
Izbriše se Vodičar Antonin vpiše: 
Jaic  Franc,  up- vnik, ki podpisuje 

skupaj s knjigovodjem Smole Mileno, 
v okviru pravil podjetja. 

Št. 2505/1 6178 
OLO Novo mesto, svet za gospodarstvo 

dne 19. junija 1952. 
1570. 

Besedilo: »želcznina«, trgovsko pod- 
jetje na debelo in na drobno,    Novo 
mesto. 

Izbrise se Goišin Fani in vpiše 
Becele Martina, računovodja, z istimi 

pooblastili. 
OLO Novo mesto, svet za gospodarstvo 

'    dne  28.  junija   1952. 
Št. 3041/1 6465 

1571. 
Besedilo: Okrajna ekonomija, OLO 

Poljčane (sedež Kostrivnica). 
Besedilo odslej:   »Kmetijsko  gospo- 

darstvo, Kostrivnica. 
OLO Poljčane, poverj. za finance 

dne 12. februarja 1952. 
Št. 570/52 1510 

. 1572» 
Besedilo: Slatiusko podjetje »Ko- 

strivnica — Gaberniks. 
Besedilo odslej: Okrajno podjetje 

»Mineralni vrelci Gabernik«, Kostriv- 
nica. 

Izbrišeta se Lavrenčič Miroslav, di- 
rektor in Capo Ljubica, knjigovodje 
tei' vpišeta: 

,Pahor Kari,-upravnik in Lah  Matil- 
da, računovodja. 

OLO Poljčane, poverj. za finance 
dne 2. aprila 1952. 

Št.  1278/52 3560 
1573. 

Besedilo: Krajevno gostinsko podjet- 
je »črna prst<r v Bohinjski Bistrici, 
• Izbrišeta    se   Pristavec    Marica   in 
Torkàr Janko  1er vpišeta: 

Žvab Ivan, upiavnik, ki podpisuje 
po zakonskih predpisih in pravilih, ter 
Bren Kamila, knjigovodja, ki podpisuje 
poleg upravnika listine po 47. členu 
szdgp. 
OLO Radovljica, poverj. za finance^ 

dne 14. aprila 1952. 
Št. XI—550/2—52 4116 

1574. 
•• Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel 
Triglav«, Bled. 

Izbrišeta se Jarm Anica in Aleksič 
Žilbeita ter vpišeta: 

Pintar Anica, upravnik, ki podpisuje 
vse listine po, zakonitih pooblastilih in 
pravilih podjetja, in Tičar Sonja, knji- 
govodja, ki podpisuje vse listine .fi- 
nančnega pomena, skupaj z upravni- 
kom. 
OLO Radovljica, svet za gospodarstvo 

dne 9. JMnija 1952. 
Št. XI-598/1-52 5636 

1575. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjet- 

je, Lokev. 
Izbrise se Božoglav Anton in vpise; 
Jankovič Rudolf, upravnik. 

et. IX—73/6 615 
' Besedilo: Delavsko-uslužnenska restav- 
racija v Sežani. ' 
; Podjetje preide v 'likvidacijo. V iikvi- 
dacijaki komisiji soj 

Škrl Miro, upravnu, Renar Danica, 
računovodja In Jeras Ciril, uslužbenec 
poverjeništva za finance, ki podpisujejo 
za podjetje s priefavkom >v likvida- 
ciji«. 

Št. IX 73/3 618 
OLO  Sežana,  poverjeništvo   za   (inance 

dne  16.  januarja 1952. 
1576. 

Besedilo: Krajevna mesarija, Straže. 
Izbriše se Dvorjak Franc in vpišejo 
Čas Jože. upravnik, Vankmiler l£d- 

vard, poslovodja, ki podpisuje skupaj, 
v_ odsotnosti enega od teh pa sopod> 
pisuje Kranjc Cveta, računovodja. 

Št. III/8—31/67—52 4137 
Besedilo: Krajevna pekarna, Straže. 
Izbriše se Dvorjak Franc in vpišejo: 
Čas Jožef, upravnik, Lorber Martin, 

poslovodja, ki podpisujeta skupaj, v 
odsotnosti enega od teh pa sopodpisuje 
Kranjc Cveta, računovodja. 

Št. HI/8—31/66-52 4136 
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance 

dne   14.   junija   1952. 
1577. 

Besedilo: Kino-podjetje, Sv. Lucija 
ob Soči, ' 

Izbriše se Božič Ivo in vpiše Fratnik 
Julij, upravnik, s pooblastili po pravi- 
lih podjetja in po zakonu. 
OLO Tolmin, poverjeništvo za linuuce 

dne 30. januarja 1932. 
Št.  36/19—52 IOTI 

1578. 
Besedilo: Krajevna trgovina, Gornji 

grad. 
Izbriše se_ Potočnik Fanika in  vpiše 
Pire Marija, knjigovodja. 

OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 
dne 3.  januarja   1951. 

Št. 2299/51 267 
1579. 

Besedilo:  Mestna krojačnica, Idrija. 
Izbriše se Guzelj Minka in vpiše: 

' Kavčič  Emilija. 
OLO Tolmin, svet za gospodarstvo 

dne 8. julija 1952.    ' 
Št. II/4—36/92—52 6430 

15S0. 
Besedilo: Sklad za mehanizacijo in 

investicijsko graditev zadružnega kme- 
tijstva v Idriji. 

Ker se z vsemi poslovalnicami spoji 
z Okrajno zvezo kmetijskih zadrug v 
Tolminu. 

OLO Tolmin, svet za gospodarstvo 
dne  30.  junija   1952. 

Št. X—36/88-52 6281 
1581. 

Besedilo: Slikarstvo in pleskarstvo 
KLO (Zagorje). 

Izbriše se Stavec Stanko in  vpiše 
• Guzej Alojzij, poslovodja. 

OLO Trbovlje, poverjeništvo za finance 
dne 29. januarja 1952. 

'     Št. 525/2—1952 964 
1582. 

Besedilo: Krajevno gostinsko podjet- 
je. Dol pri Hrastniku. 

Izbrišejo se: Kpzole Drago, Draksler 
Danilo in Jazbec Marica ter^vpišejo 

Štravs Stane, upravnik, Deželak Kri- 
stina, knjigovodja ' in Dolane Anton, 
poslovodja. 

Št. 2S93/4—52    , 6171 
Besedilo: Klavnica z mesnico, Dol 

pri Hrastniku. 
Izbrišejo   se   Kozole   Drago,   štraus 

1, Jože in Jazbec Marica ter vpišejo 

štravs ' Stane,- upravnik, Deželak 
Kristina, knjigovodja in Dolane An- 
ton, poslovodja. 

Št. 2395/3—52 6147 
OLO  Trbovlje,  svet za   gospodarstvo 

dne 30.  junija  1952. 
1583. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Preskr- 
ba«, Trbovlje. 

Izbriše se Šum Alojz in vpiše: 
Korimšek   Alojz,   upravnik,   Bočko 

Jože, poslovodja. 
OLO  Trbovlje,  svet  za  gospodarstvo 

dne 2. julija 1952. 
Št. 2891/5—1952 6351 

1584. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje, 

Trbovlje. 
Izbriše se   Verdaj  Ferdo in  vpiše 
Krenčnik llermina, blagajnik. 

OLO  Trbovlje, svet za   gospodarstvo 
dne 9. julija'1952. 

Ši. 3196/1—1952 6425 
1585. ' 

Beeadilq: Krajevna gostilna, Tržišče. 
Izbriše se Sviljšak Betka in vpiše: 
Kogovšek  Štefka, računovodja. 

OLO Trebnje, poverjeništvo za finance 
dne 4. aprila 1952 

Št. 9S2/1—52 8410 

Izbrisi 
1586. 

Besedilo: Podjetje za cestna vzdrževal, 
na dela In produkcijo gramoza »AsfalU 
v Ajdovščini. 

Ker • je bilo z  odločbo vlade LRS, št. 
II-370/1-1952 z   dne  27.   III.   1952  Uki- 
njeno. 

Ministrstvo  is finance LUS,.Ljubljana 
dne 11. juniia 1952. 
Št. 243252/1—1952 

1587. 
Besedilo: »Gostinsko podjetje« KLO 

Petrovce. , 
Zaradi opustitve podjetja.' 

OLO Celje okolica, poverj. za finance 
dne 1. februarja  1952. 

Št. 2225/1951 1118 
1588. 

Besedilo: Otroška restavracija, Kam- 
nik. 

Zaradi  končane likvidacije. 
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 

dne 29. februarja 1952. 
Št. 516/52 2162 

1585. 
Besedilo: »Mestno avtopodjetje«, Kr- 

ško. 
Ker ne obstoja več. » 

OLO Krško, poverjeništvo za' finance 
dne 24. marca 1952. 

Št. 944/1 3039 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
«90. 

Besedilo: invalidsko podjetje »Čepi- 
ca«, trgovina z uniformskinu potreb- 
ščinami, Ljubljana. 

Poslovni predmet še: Izdelovanje 
moškega in ženskega perila, ženskih 
oblek in oblačil po meri za lastno zalo; 
go ter prodaja teh izdelkov v lastni 
trgovini; popravljanje nogavic, pioda- 
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Koe   Friderika; frizerka.   Dolenjska   48, 
Poiane Janez, Ilirska 14, vel v Ljubljani. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 23. junija 1932. 

Zadr III 16/13 G031' 
475. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Turjaku. 

Izbrišejo se Zgonc Bruno, Podlogar 
Jože, Selan Fianc, Jakše Alojz in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Klavs Alojz, kmet, Mali Osojnik 6, 
Zelnik Štefan, kmet, Lap'orjc 6, Petelin 
Janez, zidar, Gradcž 17, Ogrinc Leo- 
pold, Žagar, Turjak 23. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. junija 1932. 

Zadr VII 17/5 (,230 
476. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom, Blatna Brezovica. 

•'• zboru J 7. VI. 1932 so se spreme- 
nila zadiužna pravila v 32. členu. De- 
lež znaša  IÒ00 din. 

Okrožno sodišče  v  Ljubljani 
dne 4. julija   1952. 

Zadr VI  33/4 0576 
477. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za-' 
druga »Simon Jenko« v Podreči, 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
26. V. 1932 je zadruga prenehal.) po- 
slovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom  >v  likvidaciji«. 

Likvidatorja sta Jeiala janež, kmet, 
Podreča 6,, Rozman Franc, kmet, Pod- 
reča 13, ki podpisujeta skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. julija 1952. 

. Zadr VII 76/3 6496 
478. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Besnici. 

Na zboru 25. III. 1952 so se spreme- 
nila zadružna pravila v 32. členu. De- 
lež znaša 1000 dip. 

' Izbrišejo se Zidan Pavel, Jančar Ra- 
ti, Hribar Janez,. Kurei.t Miha, Birk 
Janez in vpišejo novi člani upiavnega 
•odbora: 

Žust Anton, kmet, Besriica 14, Žagar 
Anton, Besnica i,,Hribar Jože, Vnaj- 
narji 8, kmečka delavca, Dremelj' An- 
ton, kmet, Javor 15, Marolt Marija, 
kmečka delavka, Vnajnarji 7, Jančar 
Anton, kmet, Besnica 17. 

Zadr V 197/3 6500 
_ Besedilo :Krojaško-šiviljska produk- 

tivna zadruga z omejenim jamstvom, 
Golnik. 

Po sklepu zbora z dne 14. V. 1952 je 
. tadruga prenehala poslovati in prešia 
v likvidacijo. 
"Likvidatorji so: Gros Aleš, krojaški 

mojster, Golnik 27, Valant Mihaela, 
kroj. mojster, Golnik, Grašič Slavko, 
kroj. pomočnik, Tenetišc 7, ki sopod- 
pisujefa po dva skupaj. 

Zadr VII 27/3 6498 
Okrožno sodišče v Ljubljen* 

.    dne 8. julija 1952. 
47!». 
, Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom, Sava. ' 

Na zboru 20. IV. .1932 so se spreme- 
nila zadružna pravila v 32. členu. De- 
lež znaša do 1000 din. 

' Izbrišeta se člana Kovač Franc, Voje 
Anton in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Lukač Alojz, Sava 19, Tomše Anton, 
Sava 20, upokojenca, Foltin Anica, 
kmečka hči, Sp. Log, Potokar Viktor, 
knW, Sp. Log 2. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
- dne 11. julija 1952. 

Zadr VI 102/4 5713 
480. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Men- 
geš. 

Na zboru 3. II. 1952 so so spremenila 
zadružna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z omejenim jamstvom, Mengeš. 

Delež znaša 500 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo se Aleš Leopold, Koželj Ja- 
nez, Ručigaj Jože, škrlep Janez, Aleš 
Jože. Jenko Franc, Testen Valentin, 
Šimenc Janez in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Jenčič Milan, Vel. Mengeš 38, Dornik 
Viktor, ,Vel. Mengeš 64, Skok Alojz, 
Mali Mengeš 106, Skok Miha, Loka 35, 
Viđali Ivan, Vel. Mengeš 59, Grčar 
Alojz, Vel. Mengeš 4. kmetje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. julija 1952. 

Zadr V  180/5 6645 
4SI. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga »20 september«, Gameljne. 

Po sklepu zbora z dne 19. VI. 1952 je 
zadruga prenehala poslovati in prešla v 
likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Kališ Martin, Sred- 
nje Gameljne 3, Aleš Ivana, Sp. Ga- 
meljne 35, Bergant Alojz, Sp, Gamelj- 
ne 22, ki podpisujejo po dva' skupaj.    ^ 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. iulija 1932. 

Zadr VII 112/3 • 6S62 
'182; 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j„ 
Križevci pri Ljutomeru. 

Izbrišejo se Žnidarič Anton, Slekovec 
Franc, Zajdela Anton in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Vrtnjak Alojz, .uslužbenec, Križevci, 
Dunaj Alojz, Lukavci,1 Slavic Marko, 
Ključarevci, štuhec Anton, Glabe, Se- 
gai Franc, Lukavci, zadružnik. Sku- 
hala Franc je predsednik, Dunaj Alojz 
tajnik, ,Dešnik Janko pa blagajnik. 

Okrožno  sodišče v  Mariboru 
dne 15. marca 1952. 

Zadr III  112 2S83 
483. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga, Radoslavci. 

Izbrišejo se Dajčar Ludvik," Rakuša 
Janez, Koiošak' Anton in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Trstenjak Alojz, Kosi Matija, Horva- 
tič Ludvik, vsi zadružniki v Radoslav- 
cih. Zmazek Jožef je predsednik, Stu- 
hec  Franc pa podpredsednik  odboraj 

Okrožno sodišče- v Mariboru 
dne   12.  aprila   1952. 

Zadr  V 64 3815 
484. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j, 
Stojnci. 

Izbrišejo se Vincek Janez,  Ambrož 
Jožef, Peklar Konrad in vpišejo novi 
izvoljeni  člani  upravnega odbora: 

"   Solina  Anton, predsednik, Stumber- 
ger Jožef, tajnik, Kostanjevec Roman, 

Polanec   Martin,   Koletnik   Janez,   vsi 
kmetje v Stojncih. 

Zadružni delež znaša odslej 300 din. 
Okrožno sodišče v 'Mariboru 

dne 8. maja 1952. 
Zadr III  138 4741 

485. 
Besedilo: Kmetijska sadjarska ob- 

delovalna zadruga, Selce. 
Izbrišejo se Polič Genovefa, Mesarec 

Stanko, Lešnik Jakob, Plešej Jožef in 
vpišeta nova izvoljena člana upravnega 
odbora: 

Čeh   Jožef,   Selce,   upravnik,   Polič 
Slavko, čermljenšak, zadružnika.  Le- 
ber Andrej je predsednik zadruge. 
*     Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 31. maja 1932. 
Zadr   V   12 5543 

486. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j4 

Št. Ilj'pod Turjakom. 
Izbrišejo se Krušič Ivan, Šuligoj 

Franc, Tasič Viktor, Urba'ncelj_ Fianc, 
Žohar Antonija in vpišeta nova izvolje- 
na člana upravnega odbora: 

Krenker Andrej, kmet, Mala Misli- 
njh, Lavrenčič Lojzka, gospodinja, št. 
IIj- 

Vp'išeta se obrata: Zadružna prede- 
lovalnica olja v št. llju pod Tuijakom 
in Trgovina z mešanim blagom in od- 
kup kmetijskih pridelkov, št. Ilj št. (0. 

Sovič Ivan je predsednik odbora. 
Zadružni delež znaša odslej 1.000 din. 

Okrožno sodišče  v Mariboru 
dne 3. junija 1952. 

Zadr  IV  79 5429 
487. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga, Ivanjkovci. 

Izbrišejo se Turin AUIOD, Lah Franc, 
Zadravec Ignac, Majerič Jftiiez, Bogša 
Jožef, Horvat Matija, Kociper ' Ivan, 
Mrak Frane, Veršič Ciril in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora, 
zadružniki: 

Ratek Matija in Janežič Ivan, M. Bre" 
brovnik, Bogša Iran, Libacja, KolaiiS 
Jože, Mihajovci, Lesjak Ivan, Ivanjkov- 
ci, Lenarčič Matevž, Sticzctina, Školi- 
ber Maks, Sfanovno, Kuiner Janko, Ce- 
rovec, Petek Feliks, Plješivica, Pintarič 
Štefan, Pavlovski vrh. Simonie Jakob, 
Strezetina. Ratek Matija je predsednik, 

' Janežič Ivan pa podpredsednik odbora. 
Zadr V 35       ' 5553 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga, Krčevina. '     ; 

Izbiišejo se Janežič Marija, Vogrin 
Štefan, Kaučič Peter, Mesarec 'Jožef, 
Žaler Jakob in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora, zadružniki: 

Polhi Franc, Vinski vrh. Trstenjak 
Franc, Brebrovnik, Kaluža Lizika, Vin- 
ski vrh, Fiišt Vinko, Kajžar, štrucelj 
Peter in Petek Jože, Brebrovnik, Tr- 
stenjak' Vanče, Vinski vrh, Fajfar Vin- 
ko in Kolarič jože, Brebrovnik, Janežič. 
Konrad, Krčcviha, Rop Ivan, Vinski 
vrh. 

Zadr V 27 5555 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga, Martin,pri Vurberku. 
Izbrišeta se Klampfer Frančiška  in 

Lendero Amalija ter vpišeta nova iz- 
voljena člana  upravnega  odboru,  za- 
družnika:'   ,' 

Alt Ivan in šmigoc Stanko, Ciglrnce. 
Zadr V 18 5531 

Okrožno  sodišče  Y  Mariboru 
dne 5. junija 1932. 
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488. 
Besedilo: Kmetijska zadrnga z o. j, 

čepincL 
Zadružni delež znaša odslej 500 din. 
Vpiše se zadružni obrat: Zadružna 

gostilna »Gostilna ob Krki« s sedežem 
v zadružnem domu, čepinci. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. junija 1952. 

489. 
Zadr I 

ina 1! 
V 18 5552 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Lemerje. 

Izbrišejo se škrilec Ivan, Horvat Ja- 
než, Lončar Štefan, Sapač Janez, Der- 
varič Kari, Železen Franc, Videnja Šte- 
fan in vpišejo nori izvoljeni člani 
upiavnega odbora, kmetje: 

Dervarič Štefan, predsednik; Čelak 
Ludvik, tajnik; Hasaj Ludvik, Flegar 
Štefan, kmetje, Sinic Franc, mizar, Šab- 
janič  Arpad,  škrilec  Geza,  Lemerje. 

Zadružni delež znaša odslej 30*0 djn. 
Zadr III 51 5700 

Besedilo: Kmetijska zadrnga z o. j-, 
Polenšak. 

[zbrišejo se Kovačič Ivan, Hojnik Jo- 
/     že, Janžekovič Franc, šegula Marica, 

Poznič Janez, Kolčne Jožef, Bolha Mil- 
ka, Žuran Franci in vpišejo novi' izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Šegula Stanko. Polenci, predsednik, 
Slodniak Jože, Brezovci, kmeta; Gra- 
cer_ Matilda, nameščenec, Polenšak, 
Majcen Andrej, Braslovci, Bec Martin, 
Polenšak, kmeta; Kokol Jože, zidar, 
Polenci, Vičar Janko, Stiejanci, Hojnik 
Jože, delavec, Braslovci. 

Kot sopodpisovalec se vpiše Pleško 
Ivana, •knjigovodja KZ Polenšak. 

Slodnjak Jože je predsednik, Gracer 
Matilda pa tajnik 'odbora. 

Zadr III 63 5706 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Primož nad Muto. 
Izbrišejo   se   Izak   Katarina,   Galer 

Lovrenc, šrajner Marija, Preglav Er- 
nest, Lesjak Roman in vpišejo novi iz- 

- voljeni člani upravnega odbora: 
santi Franc, Sv. Primož, Mravljak 

Anton, Bistriški jarek, kmeta; Peruš 
Gregor,  uslužbenec,  Vuzenîca. 

Zadružni delež znaša odslej 1000 din 
• 10 kratnim jamstvom. 

Zadr- IV  131 5918 
Okrožno sodišče • Mariboru     \ 

dne  10. junija   1952. 
490. 

Besedilo: Kmetijska zadrnga z o. j, 
Rogozniea. 

Izbrišejo se Lenartič Franjo, Arnuš 
Alojz. Purg Angela, Macun Jožef, Pro- 
senjak Alojz, Kolenko Josip, ,Kekec 
Ignac in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kolarič Franc, Lacko Milan, kmeta* 
Nova vas. Rus Franc, evid., Žabjak, 
štebih Alojz, Kicar, Kuhar Štefan, Ro- 
goznica, Letonja Martin, Kicar, kmet- 
je, Skale Jožica, polj. delavka, Nova 
vas. Rus Franc je predsednik, Lacko 
Milan pa tajnik odbora. 

Zadružni delež znaša odslej: za krne- 
le do 5 ha zemljr 500 din, za kmete 
nad 5 ha zemlje pa 1000 din. Vsak za- 
družnik odgovarja še z lOkratnim znes- 
kom vpisanih deležev. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne  11.  junija   1952. 

Zadr IV 42 570* 
'4M. 

Besedilo- Kmetijska zadruga • o. j., 
Benedikt y. Slov. goricah. 

Izbrišejo se __ Klobasa Slavko, Ploj 
Franc, Rojko Franc, Kocuvan Edvard, 
Vajngerl Jožef, Kerec Štefan in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Vogrin Maks, kmet, Benedikt, pred- 
sednik; Loienčič Slavko, uslužbenec KZ 
Benedikt, tajnik; Žemljic Janez, Bene- 
dikt, Kraner Franc, Jakobec Ferdo, 
štajndrova in Vogrinec Ferdo, Drva- 
nja, zadružniki; Veingerl Jožef, kmet, 
Ročica, Repič Alojz, zadružnik, štajn- 
drova. 

Zadružni delež znaša odslej 1200 din. 
Vpiše se obiat Zadružna trgovina z 

mešanim blagom in odkup kmetijskih 
pridelkov, Benedikt 12. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 14. junija 1952. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
ta2 Zadr  IV  118 5913 
Prevalje. 

Izbrišejo se Valenta Mirko, Merkač 
Anton, Potočnik Franc in vpišejo novi 
izvoljeni  člani  upravnega odbora; 

Pievaljnik Jože, Stražišče, Kresnik 
Štefan, Lese, zadružnika; Plešivčnik 
Franc, Zagradi, Herman Ivan, Dobja 
vas, kmeta. 

Zadružni delež znaša odslej: za de- 
lavce in uslužbence 500 din, za druge 
1000 din. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne   16.  junija   1952. 

Zadr  IV 85 5916 
493. 

Besedilo: Zadruga postreščkov z o. j., 
Maribor. 

Vpiše se novi izvoljeni član upravne- 
ga odbora: 

Rozman Jože, postrešček, Maribor, ki 
je predsednik  upravnega odbora. 

Okrožno  sodišče v Mariboru 
dne  18.  junija   1952. 

Zadr VI 79 5919 
494. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga, Selnica ob Dravi. 

Izbiišeta se Cebe Sonja, Potnik 
Alojz in vpišeta nova izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Jeza Adele, Janževa gora in Klanč- 
nik Tilčka, Zg. Boč. zadružnice. 

Zadr V, 70 5960 
Besedili. : Kmetijska zadruga z o. j., 

Selnica ob Dravi. 
Izbrišejo se Gorenšek Franc, Verd- 

nik Jože, Majster Ivan, Helcl Bogomir, 
Lampreht Ivan, Pec Lojzka in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Krčevnik Marija, gospodinja, Janže- 
va gora, Kure Anton in Juršič Simon, 
kmeta, Selnica, Strnad Maks, upoko- 
jenka, Janževa gora, Žunko Ernest, 
strojnik, Selnica, t Settling Jože, dela- 
vec, Janževa gora, Sršen Alojz, mizar. 
Boč. Strnad Maks je predsednik, Go- 
mivnik Jože podpredsednik, Vogrin 
Srečko pa tajnik odbora. 

Zadružni delež' znaša odslej: za de- 
lavce in nameščence 150 din, za kmete 
pa do 5 ha zemlje 500 din, za kmete 
nad 5 ha zemlje pa 1000 din. Vsak za- 
družnik pa odgovarja še s 15kiatnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadr II 95 • -    5961 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Sv. Dnh na Ostrem vrhu. ' 
» Izbrišejo se Vališer Alojz, Vrčko 
Ivan, Namestnik Kari. Maček Jože, 
Volmajer Rudolf, Gradišnik Ivan, Ta- 
cer Edi. Gril Maks, Vrhovnik Ludvik 
ter vpišejo r.ovi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Ačko Kari, kmet, Boč, predsednik, 
Pokeržnik Maks, kmet sin, ""urmat, 
tajnik, Pokeržnik Ivan, kmet, Boč, Dit- 
ner Anton, logar, Vurmat, Adam Franc, 
Vel. Boč, Peklar Jože, Pupahei Feliks 
in Žavcar Ivan, Vurmat. Knap Ivan, 
Vel. Boč, kmetje. 

Zadružni delež znaša odslej: za de- 
lavce in uslužbence 500 din, za kmete 
1000 din. Zadr IV 10 5965 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 21. junija 1952. 

495. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Lovrenc na Drav. polju. 
Izbrišejo se Beianič Franc, Dolenc 

Franc, Klajnšek Janez, Vidovič Blaž, 
Pišek Lovro in vpišejo novi, izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Korošec Martin, Lovrenc na Drav. 
polju, predsednik, Medved Stanko in 
Žunkovič Franc, Župečja vas, kmetje. 
Strel Ludvik je, tajnik odbora. Vsak 
zadiužnik jamči še s 40kratnim zne- 
skom vpisanih obveznih deležev. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. julija  1952. 

Zadr ILI 55 6469 
49G. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga v Studencih. 

Izbrišejo se Mihalič Alojz, Kolar 
Ivan, Orešič Ana, Težak Alojzija in 

•vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora, zadružniki: 

Kolar Avgust, Studenice,  Pirš Reza, 
Kleče, Hrnčič Stanko, Zagozda Rudolf, 
Studenice, Hrnčič Alojz je predsednik, 
Novak Anton pa uçravmk zadruge. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5. julija 1952. 

Zadr VI 99 6469 
497. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Zburali. 

Na podltgi sklepa občnega zbora z 
dne 10. VL 1951 je zadruga preäla • 
likvidacijo. 

Zadruga ima odslej prietavek >v li- 
kvidaciji«. 

Likvidatorja sta: Tomšič Martin, 
knjigovodja, Šmarjeta" 24, in Mi gole 
Jožefa, kmetica/Zbure 25, ki podpisu- 
jeta skupaj. 

Okrožno sodišče • Novom mesta 
dne 29. aprila 1952. 

Zadr 1• 107/3 •• 
496. 

Besedilo: Kmetijska zadruga % ome- 
nim jamstvom v Trebnjem. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 14. IV. 1952 so se spremenila ••- 
družaa pravila. Upravni odbor sestav- 
lja 5 do 7 članov. Članski delež se rvi- 
ša na 1000 din, diužinski delež pa na 
250  din,  z  lOkratnim  jamstvom. 

Izbrišejo se Sila Matifa; GimovSek 
Anton in pooblaščenec /.a sopodpisova- 
nje Pepelnjak Franc t?r, vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Rijavcc Alojz, upokojene, Odrga 6, 
Kolčne Stanko, uslužbenec, Pristava 7. 
Juhart Franc, kovač, Trebnje 22/a, ' 
Udovič Jože, delavec, Repče f, in po- 
oblaščence za sopodpisovanje Senica 
Franc, upravnik, Trebnje 12. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 28. maja 1952. 

Zadr I 71/27 5333 
499. 

Besedilo: Kmetijska zadrnga z ome- 
jenim jamstvom v Črnomlju.   ' 

'    Nn  podlagi sklepa  občnega zbora  z 
dne 9. III. 1952 so se spremenila za- 
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družna pravila. Članski delež se zviša 
na 1000 din, z lOkratnim jamstvom. 

Izbrišejo se Uenič Leopold. švajger 
Stanko, Pezdirc Matija, Jerman Karel, 
Panjan Anton, Kobetič Janko in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora. 

Jakše Anton. Vojna vas 4, Novak 
Jo/e, Črnomelj 134, Papež Jože, Črno- 
melj 178, Muc Anton, Čudno selo 5, 
kmetje, UrL Alojzija, kmetica, Črno- 
melj 69 ter pooblaščenca za sopodpiso- 
vanje v denarnem in finančnem poslo- 
vanju: Vranešič Janko, upravnik. Čr- 
nomelj 180, Strnič Vlasta, računovodja, 
Črnomelj 3. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 29. maja 1952. 

Zadr I 72/17 5332 
500. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Mirni vasi. 

Na podlagi sklepa  občnega zbora z 
dne  14. V. 1951 se izbrišejo Seiko Jo- 
že. Staiič Jože, Peterle Jože, Lamovšek 

" Anton    in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Seiko Gvido, Čužna vas 12, Kotnik 
Janez, Čužna vas 30, Slak Jože, Čužna 
vas 28, kmptje, in Trampe Janez, Vel. 
Strmica 2, Pungrčar Franc, Mirna vas 
9, delavca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 2. junija 1952. 

Zadr IV 28/2 5402 
501. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Le- 
skovcu pri Krškem. 

Na podlatri sklepa občnega zbora z 
dne 12. IL 1952 se vpiše sprememba 
plavil. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z-omejenim jamstvom v Leskovcu pri 
Krškem*. 

Članski delež se zviša na 1000 din, 
delež družinskega člana zadružnika na 
200 din. Člani odgovarjajo za obvezno- 
sti zadruge z lOkratnim jamstvom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Izbrišejo se Babic Lojze, Bence Stan- 
ko, Salmič Jože, Voglar Vinko, Bizjak 
Alojzij, Pire Alojzij, Cerovšek Franc, 
Kerin Alojzij in, vpišejo novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Pacek Jože, Drnovo 15, Retelj Anton, 
• Mrtvice 51, Pacek Slavko, Vel. Podlog " 

2, Voglar Leopold, Brezovska gora 8, 
Arh Ivan, Volovnik 5, Meke Alojzij, 
Vel. Podlog 43, kmetje; Arh Jože, mi- 
zar, Leskovec 100, žičkar Jože, kmet, 
Leskovec 59, ter pooblaščenec za so- 
podpisovanje Petan Zdiavko, komer- 
cialist, Leskovec. 

Zadr III 53/6 5937 
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga 

»Krkac v Straži. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z 

dne 17. II. 1950 se izbriše Mirtič Karel 
rn vpiše novi izvoljeni član upravnega 
odbora: 

Darovie Vera, delavka, Gor. Straža 
št. 6. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 28. II. 1951 se izbrišeta Aš Marija, 
Uarovic Vera in vpišeta nova izvolje- 
na člana upravnega odbora: 

Tisovec Franc, Gor. Straža 11, Aš 
, "«ne, Gor. Straža 9, kmeta. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
«ne 19. II.  1952  se izbriše Aš  Franc 

in vpiše novi izvoljeni -član upravnega 
odbora: 

Aš  Marija, kmetica, Gor.  Straža 9. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 18 junija 1952. 
Zadr IV 58/2 5935 

502. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Stara 

vas pri Bizeljskem. 
, Na podlagi sklepa občnega zbora z 

dne 25. II. 1951 se izbrišejo Podpečan 
Franc, Pei Andrej, Rajterič Franc, Bo- 
žiček Franc, lljaž Franc in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Podgornik Maks. mlinar, Stara vas 
83, Beve Srečko, trg. pomočnik. Stara 
vas 82, Stermecki Andrej, zadiužnik, 
Gregovce 5, Koren Franc, kmet sin. 
Stara vas 24, Prosinečki Karel, Gregov- 
ce 13. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 19. junija  1952. 

Zadr IV 2/5 5936 
503. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Bo- 
štanj. 

Na podlagi zapisnika občnega zbora 
z dne 18. II. 1931 se izbrišejo Marolt 
Franc, Zakrajšek Ivan in Jekoč Alojzij 
ter Medved Mimica kot pooblaščenka 
za sopodpisovanje. 

Na podlagi zapisnika občnega zbora 
z dne 3. II. 1952 se vpiše sprememba 
pravil. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z^mej. jamstvom v Boštanju pri Sev- 
nici. 

Članski delež znaša 500 din, z deset- 
kratnim jamstvom. 

Izbriše se 'Mirtelj Adam in vpišejo 
novi izvoljeni •1•• upravnega od- 
bora: 

Štebljaj Jože, Jablancà 8, Simončič 
Vinko, Kompolje 11, Povše Alojzij, Pla- 
ninah, kmetje; Jekož Marija, zadruž- 
nica, Boštanj 53, Knez Antonija, go- 
spodinja, amarena 16, Revinšek Ivan, 
kmet, Šmarčna 8. 

Zadr III 118/4 5939 
Besedilo: Kmetijska zadruga Y Kr- 

ški vasi. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z 

dne 17. II. 1952 so se spremenila za- 
družna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Krški vasi. 

Članski delež znaša 500 din. Delež 
družinskega - člana zadružnika znaša 
100 din. Člani jamčijo za obveznosti 
zadruge z lOkratnim zneskom vpisane- 
ga enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža.     '.'i 

Izbrišejo se Dvornik Anton, ;Piltaver 
Frane, Grame .Jože in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Mohar Franc,, Mrzlava vas 5, Kodrič 
Janez, "Kraška vas 16, Terželič Anton, 
Gor. Skopiče 35, kmetje, Mustar Ja- 
nez, mlinar, Vel. Malence 1. 

Zadr III 103/4 5940 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Mo- 

kronogu. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z 

dne 2. III. 1952 so se spremenila za- 
družna pravila. 

Članski delež znaša 1000 din. Člani od- 
govarjajo za obveznosti zadruge z de- 
setkratnim zneskom^ vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. , 

^Izbrišejo se Florjančič Jože, Juvan- 
čič Ludvik, Kos Franc, Mikec Julij, 
Bale Jože, Dolenšek Marija, Kovačič 
Kristina, Kovačič Janez, Crček Janez, 
Lukek Slava in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Rapuž Polde, Sred. Lukanc 2, Kova- 
čič Ivan, Log 18, kmeia% Žibeit Franc, 
pos. sin, Sv. Vrh 33, ( Kocjan Alojzij, 
pos. sin, Gor. Lakenc'1, šetina Helena, 
pos. hči, Mokronog 6, Skoda Antoni 
kmet, Mokronog 43, Vitman Franc, 
ključavničar, Mokronog 4. 

Zadr II 41/7 5941 
Okrožno sodišče, v. Novem mestu 

dne 20. junija 1952. 
504. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Drngatušu. 

Na podlagi sklepa občnega zbora x 
dne^ 10. II. 1952 so se spremenila za- 
družna pravila, članski delež znaša 
1000 din. 

Izbrišejo se Pašič Janez, Kump Aloj- 
zij, Mušič Peter, Flek Anton, Gorše 
Štefan, Lasič Jože in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Matkovič Jože, Dragatuš 49, Adlešič 
Jože, Brdci 22, zadružnika, Panjan 
Alojzij. Dragovan ja vas 6, Žagar Franc, 
Podlog 3, Gorïo Franc, Zapudje 14. 
Adlešič Anton, Vel. Nerajec 2,. Kunič 
Matija, Mala Lahinja 4, klobučer An- 
ton, kovač, Dragatuš 7. kmetje, Švaj.- 
ger Marjan, kovač, Dragatuš .10. ter 
pooblaščenec za sopodpisovanje Stefa- 
nie Anton, uslužbenec, Tanča gora 14} 

Vpiše se zadružni obiat: Splošno 
obrtno podjetje v Dragatušu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 23. junija 1952. 

Zadr IV 39/2 6059 
505., 

Besedilo: Potrošniška zadruga t o. j. 
v Dolnjih Toplicah. 

Na'podlagi sklepa občnega zbora x 
dne 14. IV. 1952 se vpiše likvidacija. '•'• 

Zadruga ima odslej pristavek v >li- 
kvidacijic , 

Likvidatorji zadruge so: Šetinc Erna, 
uslužbenka, OLO Novo mesto, Spihal 
Jože, uslužbenec pri Narodni banki" v 
Novem mestu, Blažon Franc, uslužbe- 
nec, Novo mesto, Ljubljanska 26, ki 
bodo podpisovali skupaj. 

Okrožno sodišče v Novem mesto 
dne 24. junija 1952. 

Zadr IV 17/5 ! 6058 
506. 

Besedilo: Kmetijska zadruga y 
v Prečni. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 2. III. 1952 se vpiše sprememba 
pravil. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z omejenim jamstvom v Prečni.  , 

Člani odgovarjajo za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom vpisan ga 
enkratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža.' 

Izbrišejo se Slak Jože, šali Rudi, 
Saje Franc, Derganc Alojzij, Pavlin 
Karel in vpišejo^ novi izvoljeni člani 
upravnega odbora, kmetje: 

Pavlin Anton, češča vas 17,. Beru» 
Polde, Kal 9, Staniša Jože, Prečna 10, 
Dular Franc, Prečna 7. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 27. junija 1952. 

Z*dr • 84/7 6121 
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50?. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Mirni peči. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z 

dne 14. IV. 1952 so se spieroenila za- 
družna pravila v 1., 2. in 32. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadrugu 
z omejenim jamstvom, Mirna peč. 

Člani odgovarjajo za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža. Članski delež znaša 
500 din. 
' Izbrišejo se Brajer Franc, Udovč Jo- 
že, Murgelj Ludvik, Dular Martin, Ka- 
stelic Anton, Bobnar Anton, Plaveč 
Ana, Muren Julka in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Hude Janez, kmet, Malenska vas 1, 
Rajer Franc, uslužbenec, Vrbpeč 6, Ru- 
pena Anton, kmet, Mima peč 18, Mi- 
klič Anton, obrtnik, Mali vrb 17, So- 
mrak Karel, Goriška vas 7, Kramar An- 
ton, Gor. Kardeljevo 15, LuŠtek Janez, 
Dol. Kamenje 15, Kos Jože, Vel. Kal 5, 
kmetje. 

Okrožno sodišče v Novem  mestu 
dne 9. julija 1952. 

Zadr I 18/22 6575 
508. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Brežicah okolici. 

Na zboru 18. II. 1951 so se spreme- 
nila zadružna pravila v 18. členu. 
Upravni odbor sesta d ja 7 do 11 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Šetinc Jože, Petan 
Franc, Boškovič Jože in vpiše novi iz- 
voljeni član upravnega odbora: 

Poček Franc, kmet, Bukošek. 
Na zboru. 2. III. 1952 so se spreme- 

nila zadružna pravila v 1., 2. ir 32. 
členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Brežicah. 

Člaaski delež znaša 500 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge z 
20kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Izbrišejo se Poček Franc, Cer jak 
Franc, Novoselič Ivan in pooblaščenec 
za sopodpisovanje Osojnik Josip ter 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Novak Ivan, kmet, Brezina, Krejačič 
Anton, Kmet, Trnje, Ferenčak Vinko, 
kovač, Brežice,- Kržan Ivan, kmet, 
Cundrovec, Savnik Ivan, kmet. Gor. 
Sr. Lenart, in pooblaščenec za sopod- 
pisovanje Rebernik Stacko, poslovod- 
ja, Brežice št. 47. 

Okrpžno sodišče v Novem mestu 
dne 14. julija 1952. 

Zadr III 59/5 6594 
509. 

.Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Veliki Dolini. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 2. III. 1952 se spremenijo 'pravila. 
Članski delež znaša 500 din. 

izbrišejo se Brinovec Marija, Zofič 
Franc, Barkovič Janez, Kvartuh Janez 
in vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Matkovič Jožo, mizar, Brezje 3, Pe- 
triČ Alojzij, mehanik, Mala Dolina 8, 
Roštohar Franc, Biezje 23, Škrlec Jože, 
Brezje 10, kmeta. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 17. julija 1952 

Zadr •1 80/5 6672 

Izbris) 
510. 

Besedilo: Kmetijska delovna zadruga 
Kočevska Reka v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

.   v dne 4. julija 1952. 
Zadr II 60/3 6335 

Trgovinski regif.t°r 
Vpisi 

511. 
Besedilo:    Gostilna    »pri    Komeluc 

{Kromberk, Gorica). 
Imetnik:   štrukelj  Ljudmila,   Krora- 

berk 36. 
Obratni predmet: Izvrševanje gostil- 

ničarske obrti. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 2. julija  195.!. 
Zt 20/52—2 6506 

512. 
Besedilo; Gostilna Gabrijelčič Franc 

(Ložice, Gorica). 
Imetnik:   Gabrijelčič Franc,   Ložice 

št. 164. 
Obratni predmet: Izvrševanje gostil- 

ničaiske obrti. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 7. julija 1952. 
Zi 8/52—6 , 6379 

513. 
Besedilo:    »Gostilna pri Elzit  (Dol. 

Cerovo, Gorica). 
Imetnik: Prinčič Celestina, Dol. Ce- 

rovo 15. 
Obratni predmete Izvrševanje gostil- 

ničaiske obrti. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 27. junija 1952. 
Zt  19/52—2 6)22 

I zbrisi 
514. 

Besedilo:   Bule   Gabrijela,   gostilna   • 
Mokronogu. 

Zaradi  odvzema dovolitve  izvrševa- 
nja obrti. 

Okrožno sodišče • Koreni mestu 
dne 15, aprila 1952. 

Re? A II 87/2 3899 

Razglasi sodišč 
i 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi, ki o pogrešanih ka] redo, le poli- 
vajo« naj o tvtn poročajo godištem, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. Po .preteku 
rokor bodo fodiïëa odločila o  predlogih 

I R 325/51 .1128 
Pievnik Alojz, roj. i. VII. 1920, Rib- 

nica na Pohorju, sin Filipa in Rozalije 
roj. Tomažič, delavec pri Sv. Lovrencu 
na Poh., je kot prisilni mobiliziranec 
nemške 'vojske padel 6. II. 1945 pri 
Krasni gori blizu Leningrada. Predla- 
gateljica je Bajgot Brigita, Limbuš, 
skrbnik Plovnik Filip, 'Sv. Lovrenc na 
Pohorju Žl. Priglasitveni rok: tri me- 
sece od te objave. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 4. februarja 1952. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni gkrbniki bodo r tožbah zasto- 
pali tožence» katerih bivališče U| znano, 
tia ujihovo nevarnost in stroške, dokler 
s« sami ne zglasijo ali no imenujejo oo- 

obiasčenct) 
G 149/51 6536 

Tožba zaradi priznanja službene pra- 
vice: 

Petrič Ivan, Planina št. 64, proti 
pogrešanemu Lovrenčiču Ivanu, Pla- 
nina 50. Skrbnik je Grudeu Milan, tu- 
sodni  ii.-lužbenec. 

Okrajno sodišče  v  Gorici 
dne 1. julija  1932. 

G 244/52—2 6626 
Tožba   zaradi    izpodbijanja   očetov-     <• 

stva: 
.\edl Ot Olga, zastopana po materi 

Ot Jožefi, poljski delavki iz Sel 59, 
p. Slovenj Gradec, zoper Ota Karla, 
Kiparja, sedaj neznanega bivajišča. 
Skrbnik je Arah Ivan, uslužbenec pri 
tem sodišču. 
Okrajno sodišče Y Slovenjem Gradcu 

due li. julija 1952. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje ta amorthaeijo 
vrednotnic, katerih imetniki se pozivajo, 
oaj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, »foer se bodo vrednotnice urekie 

M oersljatne 
R 5/52-2 ' 6150 

Logar Ivan, xudar iz Idrije, Partizan- 
ska 7, prosi za amortizacijo izgubljene 
zavarovalne police DOZ v Ljubljaoi 
št. 207390 z zavarovalno vsoto 7200 din; 
doba zavarovanja 20 let, do ,31. XII. 
1967. Priglasitveni rok: dva meseca, od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Idriji 
dne 28. junija 1952. 

R 341/52 6315 
Kunaver Ana, Serjuče 33, pmsi za 

amortizacijo svoje izgubljene hranilne 
knjižice bivše Hranilnice in posojilni- 
ce v Moravčah z vlogo 2848 din. Pri- 
glasitveni •k: tri mesece od le ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 3. junija 1952. 

R 309/52 6316 
Vrhovec Terezija roj. Urbanija, Va- 

če 3, piosi za amortizacijo svoje izgub- 
ljene hranilne knjižice bivše Hranilni- 
ce in posojilnice v Moravčah št. 1259, z 
vlogo 1152 din. ILanilna knjižica je 
vinkulirana. Priglasitveni rok: tri me- • 
sece od te objave. > 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 26. junija 1932. 

R 378/52 6507 
Pavlic Vinko, Domžale,. Taborska 1, 

prosi za amortizacijo izgubljene hia- 
nilne knjižice,bivše Mestne hranilnice 
ljubljanske v Ljubljani na ime Pavlic 
Amalija, z vlogo 1446 din. Hranilna 
knjižica je vinkulirana, geslo neznano. 
Priglasitveni rok: tri mesece od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 9. julija 1952. 

I R 355/52 5678 
Mar jek Antonija, upokojenka. Ljub- 

ljana, Medvedova pot 5. ptosi za amor- 
tizacijo izgubljene zavarovalne police 
št. 211913 DOZ v Ljubljani z zneskom   , 

! 
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9090 din, začetek zavarovanja 1. VI. 
1948, izplačilo ob smrti .ali najpozneje 
ob doživetju zavarovanja 1. VL 1958 po 
ceniku III A za dobo 10 let, in sicer ob 
doživetju imenovana, v primeru smrti 
pa prinositelj police. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče Ljubljana mesto 
dne 10. junija 1952. 

II R 430/52-3 6380 
Plošnik Marija, Maribor, Kacova 5, 

prosi za amortizacijo izgubljene za.a- 
rovalne police Državnega zavarovalne- 
ga zavoda, ravnateljstva za LRS v 
Ljubljani, št. 245,741, zavarovanec Tloš- 
nik Oto, zavarovalna vsota 8.280 din, 
oz. za primer trajne invalidnosti 
44.000 din. za primer smrti v nesreči 
22.000 din, koristnik prinositelj police. 
Priglasitveni rok: dva meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 5. julija 1952. 

II R 427/52 6263 
Babic Marija, upokojenka, Maribor, 

Koseškega 22, prosi za amortizacijo iz- 
gubljene zavarovalne police Državne- 
ga zavarovalnega zavoda v Ljubljani z 
dne 1. X. 1947, št. police 111311, ko- 
iis.tnik zavarovanja prinositelj police, 
zavarovalna vsota 19S0 din, in -zavaro- 
valne police Državnega zavarovalnega 
zavoda v Ljubljani, izdane 1. II. 1948, 
št. police 119455, koristnik zavarovanja 
hčerka Primožič Jožefa, zavarovalna 
vsota 18S0 din. 

Okrajno sodišče Maribor mesto 
• dne 6. junija 1952. 

I R 737/52 5968 
Knez Ljubica, vdovska upokojenka, 

Lesce 116, piosi za amortizacijo izgub- 
ljene zavarovalne police biv. Vzajem- 
ne zavarovalnice v Ljubljani, št. 10.044 
z vsoto 100.000 bivših din na ime Knez 

- Rudolf in Ljubica, Lesce 116. Priglasi- 
tveni rok: dva jneseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Radovljirò 
dne 20. junija 1952. 

I R 51/52—5 6508 
Štefančič Julijana,     roj. 15. II. 1881, 

,   Sv. Peter 48 pri Zidanem mostu, prosi 
za amortizacijo izgubljene zavaroval- 
ne police št. 116404 z zavarovalno glav- 
nico   2330 din.. Začetek   zavarovanja 
1. VII.  1947.   trajanje do 1.  III. 1966. 
Koristnik Štefančič Helena, hči.  Poli- 
co' je izdal Državni zavarovalni zavod, 
direkcija za LR Slovenijo, Ljubljana. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 27. junija 1952. 

Oklic dedičem 
naj r danem roko priglasijo sodišču svo- 
la dedne pravice ali imenujejo poobla- 
Sfenca, ker jih bo sicer pri «apušeingki 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti de- 
leži p« bodo iiroEeni drfavi oziroma jih 
bo za dedite, ki so znani, a neznanega 

bivališča,  hranil  skrbstveni   organ 

0 899/51—15 5893 
Kos Ignac, mizar iz Škofje Loke, je 

umrl 15 XI. 1951, zapustivši naredbo 
Poslednje volje. Njegova hči ZnidarSič 
Ivane roj. Kos, je neznanega bivališča. 
PriRlaeitveni rok: Sest mesecev od te 
objave. 

Okrajno sodišče r Kranju' 
dae 14 junija 1962. 

Razne objave 
Razpisi 

Št.  658/52 '   6824 
Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 

suje mesto univerzitetnega predavate- 
lja na pravni fakulteti za predmet 
»Gospodarski sistem FLRJ«. Rok za 
prijave je 6 tednov od dneva objave v 
»Uradnem listu LRS-. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
Rektor:  Dr. Gorazd Kušej 1. r. 

Št. 225/1—52 6S23 
Rektoiat Medicinske visoke šole v 

Ljubljani razpisuje.- 
1 mesto izrednega profesorja za po- 

rodništvo in ginekologijo; 
1 asistentsko mesto v pntološko-fizio- 

loškem institutu; a 
2 asistentski mesti v histološko-em- 

briološkein institutu. 
Prošnje je treba vložiti na lektoratu 

najkasneje 10 dni po objavi v »Urad- 
/ nem listu LRS«. 

Rektorat Medicinske visoke šole 
v Ljubljani 
• 

Sprememba poštnega okoliša 
D. št. 26593/P-1952 0914 

Z dnem 31. VII. 1952 bo prenehala 
poslovati pošta Podbrezje, s 1. V1I1. 
1952 pa bo začela poslovati pomožna 
pošta Duplje kot redna pošta. Poleg 
dosedanjega svojega okoliša, to je na- 
selij Spodnje Duplje, Zgornje Duplje 
in Zadraga, bo obsegala tudi ves okoliš 
ukinjene pošte Podbrezje, ki sestoji iz 
naselij Bistrica, Britof, Dolenja vas, 
Podtabor, Srednja vas in Žeje. 
D. št. 27105/P-1952 6S69 

Pošta Trnovo pri Ilirski Bistrici pre- 
neha poslovati dne 31. VII. 1952. Celo- 
ten okoliš bo vključen v okoliš pošte 
Ilirska Bistrica. S 1. VIII. 1952 se tudi 
naselje Zajelše izloči iz okoliša pošte 
Obrov in vključi v okoliš pošte Ilirska 
Bistrica. 

Direkcija pošte, telegrafa in telefona 
- Ljubljana 

*     ' 
Pozivi iipnikfKi. in dolžnikom 
naj T danem roku priglasijo terjatve 
•••••• poravnajo svoje obveznosti do 
podjetij T likvidaciji, sicer se bodo dolgovi 

sodno Izterjali 
Št. 256/1 6646 

Glavna direkcija piehranbene indu- 
strije LRS, Ljubljana, je bila z uka- 
zom Prezidija Ljudske skupščine LRS 
(Uradni list LRS, št. 19/52 odpravlje- 
na in je prešla v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: 30 dni od te objave na 
naslov: Likvidacijska komisija Glav- 
ne direkcije prehranbene industrije 
LRS, Ljubljana. 

T 'kvidacijska komisija 
Št. L 91/1-52 6718 

Z ukazom Prezidija ljudske skupšči- 
ne LRS, U št. 77 z dne 4. VII. 1952 
(Uradni list LRS. št. 19/52) je bila od- 
pravljena Glavna direkcija lesne indu- 
strije v Ljubljani. Priglasitveni rok: 
30 dni po iej objavi na naslov: Likvi- 
dacijska komisija Glavne direkcije 
lesne industrije v Ljubljani, Županči- 
čeva 3. 

6533 
Z   odločbo'   sveta   za   gospodarstvo 

MLO Celje, št.  VH-3.210/1 z dne  17. 

VI. 1952 je prešlo državno gospodar- 
sko podjetje DUR trgovskih podjetij 
Celje v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
30 dni od te objave. 

•„    Likvidacijska komisija 
Št. 199/52 6251 

Kmetijska delovna zadruga Vič pii 
Dravogradu je 11. VI. 1952 prešla v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 50 dni od 
te objave Likvidacijska komisija 
Št. 587/52 . 5509 

Sklad za mehanizacijo in investicij- 
sko graditev zadružnega kmetijstva, 
Kočevje, je z dnem 51. V. 1952 prešel 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: 50 dni 
od te objave. Likvidatorja 

6358 
Podjetje za melioracije v Ljubljani, 

Dvoržakova 4. je po odločbi vlade 
LRS, št. 615/1-52 z dnem 30. VI. 1952 
prešlo v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
30 dni od te objave.' 

Likvidacijska komisija 
Št. 10/52 6462 

Kmetijska   zadruga   Nedelica-Prek-   ' 
muije je prešla po sklepu OZKZ Dol. 
Lendava, št. 18/52 v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: do 10. VIII. 1952. 
/ Likvidacijska komisija 
Št. 623/52 . 5969 

Občinska opekarna Tabor je s skle- 
pom z dne 8. VI. 1952 prešla r likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 50 dni od te 

objave. Likvidacijska komisija 
6557 

Kmečka delovna zadruga »Rekat, Br- 
niki. je 2. VII. 1952 prešla v likvidaci- 
jo. Priglasitveni rok: do 5. VIII. 1932. 

KDZ »Reka«, BrnikI 
6624 , 

Kmetijska zadruga Besnicapii Kra- 
nju je 13.*VII. 1932 prešla v likvidaci- 
jo. Priglasitveni rok: 30 dni od te tab- 
Jave- Likvidacijska komisija 
žt. 150/1952 6625 

Kmetijska delovna_ zadruga »Prvi 
maj«, Vrhpolje pri Kamniku, je pre- 
šla z dnem 30. VI. 1952 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok:    30 dni po tej ob- 
JaV1, Likvidacijska komisija 

6691 
Po   sklepu   zadružnikov  je  kmetij- 

ska delovna zadiuga »Sergej Krajgher<, 
Planina pri Sevnici v likvidaciji. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidator 

izgubljene listine 
preklîeujejo 

Abram Anton, Brezje 25. Senovo. 
osebno izkaznico, reg. št. 48392, ser. št. 
0392702, izdano v Kiškem. 6555 

Albert Zlatka, Ljubljana, osebno 
izkaznico številka 11258, jzdano v Ko- 
čevju. 6633 

Arbajler VeroniLa, Gruškovec 5, 
Cirkulane, osebno izkaznico, r ;. št 
29670, ser. št. 0272980. 6778 

Arhar Anton, Mrribor, Maistrova 10, 
osebno izkaznico, reg. št. 10401 ser. št. 
0014611, izdano v Mariboru 23. XII. 1930, 
sindikalno knjižico mestne tìptave ne- 
premičnin v Mariboru. 6710 

Arko Vera, Jesenice, Vrtna 3. osebno 
izkaznico, ser. št. 0546157, leg. št. 1447. 

' 6564 
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Avtomoto krožek direkcije železnic, 
Ljubljana, prometno knjižico avtomo- 
bila znamke ^Citroen«, S-1690.      6603 

Bester Josipina. Ljubljana, Valjavče- 
va 17, osebno izkaznico, reg. številka 
56463/51, sei. št. F—0058973, izdano v 
Ljubljani. 6829 

Biočak Silva, Gorenje 46, Sežana, 
osebno izkaznico, leg. št. 7622, ser št. 
O20S332, izdano v Sežani. 6346 

Borko Julij, Maribor, Smoletova 8, 
osebno.izkaznico, reg. št. 13731, ser. št. 
0020415, izdano v Mariboru 8. I. 1951, 
sindikalno knjižico št. 54777, sindi- 
kalno knjižico za znižano vožnjo in iz- 
kaznico OF. 0711 

Bračko Albinu, Močna-Šmarjeta ob 
Pesnici, osebno izkaznico, leg. št. 11024, 
ser. št. 05S3803, izdano pri OLO Mari- 
bor okolica 1. 1951. 6839 

Bratuš Elza, Rogaška Slatina, pot- 
no dovoljenje za Avstrijo,- izdano v 
Ljubljani '4. VII. 1952, veljavno do 4 
I. 1953. 6639 

Brecelnik Angela, Ljubljana, Celov- 
ška 93, osebno izkaznico št. 82128, iz- 
dano 1. 1952 v Ljubljani. 6861 

Brumec Anica, Leskovee 56, p. Pra- 
gersko, roj. 2. VIII. 1932, osebno izkaz-i 
nico, reg. št. 30399. ser. št. 0165449.     6456 

Cankar Jelka, Ljubljana, Tržaška 
46 b, osebno izkaznico št. 00115238, iz- 
dano v Ljubljani. 6373 

Celare Julija, Gimnazija, Vipava, 
•1•• Primorje, obmejno osebno izkaz- 
nico, izdano v Solkanu in člansko iz- 
kaznico sindikata prosvetnih delav- 
cev. 6722 

Cinha Ivanka, Stranska vas 3, p, Do- 
brova, osebno izkaznico, reg. št. 12852, 
ser. št. F—0132849, izdano pri OIO 
Ljubljana okolica. 6604 

Cvikl Marija, Št. Peter pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 3068 ser. št. 
0582878, izdano v Mariboru. 6698 

čadež dr. Vladimir, Tolmin, evid. ta- 
blico osebnega avtomobila znamke 
>Fiat •0••, št. S-7617. 6872 

Čepek Štefanija •••. Prele 19. XI. 
1909, Gor. Košana 1, Postojna, osebno 
izkaznico, reg. št. 119S0, ser. številka 
F—0622290, izda,no v Postojni. 6459 

Derganc Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, ser. št. 0489923, reg. št. 6611, 
izdano v Črnomlju. 6830 
- Dežman Jože, Zalog, Zadružni dom, 
osebno izkaznico, ser. št. F—0168141, 
reg. št. 9837, izdano pri OLO Ljubljana 
okolica. 6826 

Dolenc Adolf, roj. 23. XU. 1923, Sta- 
ra vas 13, Postojna, osebno izkaznico, 
ser. št. F 0628365, reg. št. 18055.      6398 

Dolinšek Erna, Ravne nà Koroškem, 
Javornik 7, loj. 1929, osebno izkaznico, 
ser. št. 0274019, reg. št. 9309. 5775 

Drevenšek Franc, Ptuj, Podbrežje 81, 
osebno izkaznico, reg. št. 47Ò7, ser. št. 
0291313, izdano v Ptuju 1. 1951, promet- 
no knjižico št. 3826, izdano v Mariboru 
1. 1952. 6709 

Dular Ciril, Ljubljana, Pražakova, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0118191, reg. 
št. 26988, izdano, v Ljubljani. 6877 

< Diiref Tofija, Ljubljana, Livada 29, 
osebno izkaznico, reg. št. 44616/51, ser. 
št F-0066926, izdano v Ljubljani        6378 

'•"lektrarna-Mariborski otok, evid. ta- 
blico št. S—5410  za   tritonski  tovorni 
/ 

'       > Iv 

avto znamke >Pionir< št. motorja 11718, 
izdano v Mariboru. • 6702 

Erjavec Franc, Vižmarje 7, osebno 
izkaznico, reg. št 41376/51, ser. številka 
F—0063686, izdano v Ljubljani.      6658 

Eržen Alenka, Ljubljana, Prešerno- 
va 3, osebno izkaznico, reg. številka 
96853/51, ser. št. F—0119163, izdano v 
Ljubljani. 6879 

Fabian Freda, Maribor, Partizanska 
23/11, spričevalo št. 6 z dne 3. V. 1939 
nu ime Fabian Jernej, izdano od moj- 
strske delovodske šole za strojnrje pii 
Državni  tehnični šoli  v  Zagrebu. (,340 

Fale Jožica, roj 15. IV. 1927, Ravne 1, 
Šoštanj, osebno izkaznico, ser. številka 
0423334, registrska št. 224, izdano v Šo- 
štanju'. 6290 

Fekonja Vladimir, Ljubljana, osebno 
izkaznico, št. 46367, izdano v Murski 
Soboti. 6615 

Ferenc Jože, Rihtarovci 4, osebno iz- 
kaznico, reg. St. 3222/1, izdano v Rad- 
goni, invalidsko izkaznico in invalid- 
sko odločbo. 6483 

Ferligoj Davorin, Ljubljana, Puhar- 
jeva 5, evid. tablico osebnega avtomo- 
bila >DKWc, št. S-4175. 6S60 

Frančeškiu Jožef, roj. 15. III. t895. 
Selo na Krasu 36, osebno izkaznico, 
ser. št. 0286055, reg. št. 18694.    .     5686 

Fuchs Marija, Jarenina 6 pri Maribo- 
lu, osebno izkaznico, reg. št. 24813, ser. 
št. 0163932, izdano v Jarenini 6. III. 
1951. 6342 

Gabrijelčič Alojz, Kanal ob Soči 17, 
roj. 9. I. 1907, delovno knjižico številka 
2359581, izdano v Gorici. 6069 

Gabrijelčič Ema, Ložiče 152, osebno 
izkaznico, ser št. 0309127, reg. št. 6110, 
izdano v Gorici. 6437 

Gašperšič Franc, Sostro 44, osebno 
izkaznico, reg. št. 1523, ser. številka 
F—0109827, izdano pri OLO Ljubljana 
okolica, in sindikalno izkaznico kemič- 
ne industrije št. 16234. 6567 

Gol   Marija,   Maribor,   Pobrežje  43, ' 
osebno izkaznico, reg. št. 12749, ser. št. 
O0Ì253J,   izdano   v   Mariboru   27.   XII. 
1950. 6704 

Golob  Vlado, Zakojca 121. p. Hada* 
južna, osebno izkaznico, reg. št. 13583, 
ser. št. 0810043. 5236 

Golobic Marija, Cankarjevo nabrež- 
je 7, delovno knjižico št. 2S02577, iz- 
dano v Krškem. 6913 

• Gomzi Helenu, roj. 1. XI. 1935, Dol- 
govaške gorice 116, p. Dol. Lendava, 
osebno izkaznico, reg. št. 12828, ser. št. 
G—0235538. 6521 

Gornik Alojzij, Selnica ob Muri, šo- 
feisko izkaznico št 927, izdano v Ma- 
riboru. 6529 
. Gorogranc Ivan, slikar, Gaberke 60, 
p. Šoštanj, osebno' izkaznico št. 2099, 
izkaznico za kolo znamke »Titanija<, 
izkaznico za polovično vožnjo, sindi- 
kalno izkaznico in izkaznico za dviga- 
nje mesa pri rudniku Velenje.       6439 

Gosar Draga, Maribor, Vinarska 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 45927, ser. 
it. 4fyll5,    izdano   v   Mariboru   3. 111. 
1951. ' 6706 

Grčec Stanko, Valpurga 45. p. Smled- 
nik, osebno izkaznico, reg. št. 9870, ser. 
št. 0198980, -izdano pri OLO Kranj oko- 
lica. 6064 ' 

Gspan Primož, Ljubljana, Bičevje 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 5831/50, ser. 
št. Fr0028151, izdano v Ljubljani.   6854 

Habič Breda, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0025947, reg. št. 3647/50, 
izdano v Ljubljani. 6725 

Herič Danica, Maribor, Košaki 52, 
osebno izkaznico, reg. št. 45162, ser. št. 
47348, izdano v Mariboru. 6701 

Hofman Rihard, Kočevje 5, osebno 
izkaznico nemškega državljaan števil- 
ka 31-0100231, izdano v Kianju, voz- 
niško knjižico L, razreda št. 35 s tremi 
taloni, izdano v Ljubljani in sindikalno 
izkaznico od GAP Kranj. 6875 

Horvat Amalija, Maribor, Gosposka 
11, osebno izkaznico, reg. št. 900, ser. 
št. 0003011, izdano v Mariboru 5. XII. 
1950. 6S45 

Hrga Terezija, Ljubljana, Murniko?a 
22, osebno izkaznico, reg. št. 33963/51, 
izdano v Ljubljani. 6726 

Hribar Jožefa, Jesenice, Kurilniška 
10,'roj 29. X. 1929, osebno izkaznico, 
ser. št. G—0548452, reg, št.. 3742. 6-g,, 

Hrova' Marija, Ljubljana, Koroščeva 
2, osebno izkaznico št 0059555, izdano 
v Ljubljani. 6632 

Hudomnl Pavla, Ljubljana, černeto- 
va 51, spričevalo o pomočniškem izpitu 
moške kro'iaške stroke, izdano 1. XI. 
1951 v Ljubljani. 6727 

Ivanuš Franc, Cunkovci, p. Moškanj- 
ci, roj. 26. X. 1925 v Forminu, osebno 
izkaznico, sei št,'0270559, reg. številka 
27249. 6452 

,Hundrič Ivan, Mariboi, Črtomirova 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 55688, ser. št. 
26200, izdano v Mariboiu  1951.       6695 

Ivanuš Marija, roj. tVogrinec 16. XI. 
1925, Cunkovci 23, p. Moškanjci, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0268953, reg. št. 
23643.     ' 6453 

Irmančnik Franc, roj. 9. III. 1884, 
Šmartno ob Dreti 79, osebno izkaznico, 
reg. št. 15612, izdano v Šoštanju.     6405 

Jager Jožefa, Dražji vrh pri Mariji 
Snežni, Slov. gorice, osebno, izkaznico, 
reg. št 6S79/I, ser. št. 0065579, izdano v 
Gor Radgoni 1. 1951. 6527 

Jakob Jožef, Lipovci 70, p. Beltinci, 
roj. 8. VII. 1924, osebno izkaznico, ser. 
št. G-O084O55, izdano v M. Soboti.     6255 

Jakopčič Ana, Bele vrh 50, p. Draga- 
tuš, vojna vdova iz NOV, odločba, iz- • 
dana od Ministrstva zasoc. skrbstvo,, In- 
validske uprare v Ljubljani. 6621 

Jaksetič Franc, Trepčane 21, II. Bi- 
strica, osebno izkaznico, reg. št. 6513, 
ser. št. 0355823. 6870 

Jamnik Boris, Ljubljana, Stari trg 
26, osebno izkaznico, reg. št. 18079/50, 
ser. številka F-004Û389, izdano • Ljub- 
ljani. 6909 

Jamnik Andrej, Goričane 14, osebno 
izkaznico, ser. št F—0129748, - reg. št. 
24438, izdano pri OLO Ljubljana oko- 
lica. .     6876 

JanČigaj Roži, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št 36575/51, sei; številka 
F^-0058685, izdano v Ljubljani.      6634 

Javornik Niko, Ljubljana, Domo- 
branska 7, osebno izkaznico št 092920, 
izdano v Ljubljani. 6637 

Jovan Izidor, Ljubljana, Št. Vid 64, 
osebno izkaznico, reg. št. 76136/51, ser. 
št. F-0OS98446, izdano v Ljubljani.   6166 

. 1 
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Jurjec Nada, Ljubljana, Zaloška 63, 
osebno izkaznico, rcg. it. 93367/51, ser. 
št. F-0115577. izdano v Ljubljani.      6615 

Juvan Peter, Domžale, Ljubljana 18, 
vozniško knjižico III. slopnjc s tremi 
teloni, izdano v Ljubljani. 6825 

Kalol Franc, Ljubljana, Podlimbar- 
skega 32, osebno izkaznico, reg številka 
26674/51, ser. št. F—0048984, izdano v 
Ljubljen' • 6910 

Kasesnlk Lojzka, Velenje 14, osebno 
izkaznico št. 3780, izdano v Šoštanju 
1. II. 1951. 6091 

Kavčič Zvonimir, Maribor, Smetano- 
va 58, indeks filozofske fakultete, iz- 
dan od univerze v Ljubljani. 6660 

Kern Ilse, Slovenska Bistrica, oseb- 
no izkaznico za inozemce, reg. št. 1, 
ser. številka 012451, izdano v Poljča- 
nah 1. 1951., 6534 

Kermavncr Ivanka, Črnuče, osebno 
izkaznico, ser. št. F—0170046, reg. št. 
11742, izdano pri OLO Ljubljana oko- 
lica. 6568 

Kobler Peter, Maribor, Mladinska 54, 
osebno izkazni, reg. št. 9714, ser/ št. 
0013924, izdano v Mariboru. 6841 

Kocjančič Anica, Maribor, Pohova 26, 
osebno izkaznico, rcg. št. 40327, ser. št. 
003873, izdano v Mariboru 31. I. 1951 in 
sindikalno izkaznico št. 46325. 6848 

Kocjančič Vojko, Hrastovje 35a, 
p. Črni kal, osebno izkaznico, reg. št. 
17145, ser. št. 217855, izdano v Sežani 
6. II. 1951. N 6657 

Koder Ana, Ljubljana, Veiovškova, 
osebno izkaznico, rog', št. 75632/51, ser. 
št. F-0097942, izdano v Ljubljani.    6663 

Kolman Franc, dijak TSš, Litija 92, 
osebno izkaznico, ser. št F—01663094, 
teg. št. 4788. . <     6773 

Komauer Marjan, Ribnica na Pohor« 
ju 8, osebno izkaznico, rep. št. 45769, 
ser. št. 47957, izdano v Mariboru 1. 1951 
in  sindikalno  izkaznico. 4849 

Kosovinc Ivan, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F—005.6813, reg. števil- 
ka 34503/51, izdano v Ljubljani      6719 

Kotnik Marija, Ljubljana, Malgajeva 
20, osebno izkaznico šf. 32667—51, izda- 
no v Ljubljani. 6911 

' Kovčič Slavko, Maribor, Mejna 43, 
osebno izkaznico, reg. št. 42757, ser. št. 
0012539,   izdano   v  Mariboru   27.  XII. 
1950. 6699 

Kožuh Zorkn, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico,  reg. št.  70836/51, ser. št. F— 
0093176, izdano v Ljubljani.            6S32 

Krajne Ivan, Maiibor, Meljska 60, 
osebno izkaznico, reg. št. 50546, s i: št. 
0051076,   izdano   v   Mariboru   17.  XII. 
1951. \ 6703 

Krajne Julijana, Maribor, Počehova, 
sedaj Vukovski dol 22 pri Jarenini, 
osebno izkaznico, reg. št. 25694, ser. št. 
0176413, izdano pri OLO Maiibor oko- 
lica. 6694 

Krivic Slavko, Ljubljana, Malenško- 
•• 5.' osebno izkaznico št. 0072347, sin- 
dikalno izkaznico št. 146261 in knjižico 
za kolo, št. ogrodja 788700, izdano v 
Ljubljani. 6563 

Kumpuš Antonija, Sv. Križ, p.-Zg/ 
Kungota, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 33230, ser. 0189514, izdano pri OLO 
Maribor okolica 1. 1951. 6540 
.Lah Karel, črnci 18, p. Apače, osebno 
izkaznico, reg. št. 496S/I, set. št. 0061667, 
'zdano 1. 1951 v Gor. Radgoni.        6907 

Lampreht Mirko, Maribor, Pobrežje, 
Ulica XIV. divizije, osebno izkaznico, 
reg. št. 3933, ser. št. 26730, izdano v Sel- 
nici ob Dravi. 67Ö5 

Lambreht Ivana roj. Pignar, Jelovec 
32 pri Kamnici, osebno izkaznico, reg. 
št. 28032, ser. št. 0173351, izdano pri 
OLO Maribor okolica 3. IV. 1951.   6S43 

Lapanja Albina, Ljubljana, osebno 
izkaznico št. 76556/51, izdano v Ljub- 
ljani. 6857 

Lavuger Oton, Sp. Duplek pri Ma- 
riboru, prometno knjižico št. 10321 za 
motorno kolo znamke »Triumphe šte-' 
vilki 250, motorja št. 254698, izdano v 
Mariboru. 6559 

Legat Riko, Ljubljana, Bežigrad, 
Hranilniška 16, osebno izkaznico, reg. 
št. 13547/51, ser. št. F—0035857 in orož- 
ni list št. 629 za Valter pištolo, kaliber 
7.65 mm, izdan 6. IV. 1951 v Ljub- 
ljani. 6855 

Legiša Bruno, Ljubljana, evid. tabli- 
co motornega kolesa znamke >Dresch< 
št. S—06412. .6912 

Lcnčič Ludvik, Dol. Prekopa 3, Ko- 
stanjevica, osebno izkaznico, ser. št. 
0347104. ' 6600 

Lešnik Terezija, Maribor, Tržaška 
18, osebno izkaznico, reg. št. 171778, 
ser. št. 18193, izdano v Mariboru 3. I. 
1951. 6526 

Lipah Vera, Zg. Kašelj 75, Ljublja- 
na, l >lje, osebno izkaznico, rcg. števil- 
ka 29406/51, ser. št. F—0051716, izdano 
v Ljubljani. 6605 

Lorber Franc, Sp. Počic v Slov. go- 
ricah, osebno izkaznico, reg. št. 39839, 
ser. št. 0844035, izdano v Mariboru letu 
1951. 0330 

Lubšina Ivan, Gaborje pri Dobovi,. 
osebno izkaznico, reg. št. 3410, ser. št. 
0358720, izdano v Krškem 6858 

Ludvik RudplI, Gaberk 14, roj. 20. 
IX. 1902 v Trstu, osebno izkaznico, rcg. 
št. J772, ser. št 0351082, izdano v •••. 
Bistrici. 6545 

Majar Otilija, Šenlovec 43, p, SI. Bi- 
strica, invalidsko'knjižico 75471.   6152 

Makuc Josip, roj. 29. III. 1882, Sol- 
kan, osebno izkaznico, reg. št 857, ser. 
št. 242869, izdano v Ptuju. ' 6651 

Masten Franc, Svečina pri Mariboru, 
izpričevalo I. razreda Vinarske sadjar- 
ske šole, Svečina.    / 6769 

Mastnak Franc, roj. 16. X. 1934, Le- 
dina 25, p. Sevnica, osebno izkaznico, 
izdano v Krškem, ser. št 0387063, reg. 
št. 42753.        • 6851 

Medved Jože, Sp. Javorje 6, Čina pri 
Prevaljah, roj. 3. II. 1933, osebno izkaz- 
nico št. 28883, izdano • Slovenjem 
Gradcu. 6653 

Medvešek Ludvik, Žabja vas 14, No- 
vo mesto, osebno izkaznico, -eer. št. 
0311983. - 6601 

Mesojedec Ljudmila, Ljubljana, Tr- 
žaška 2, osebno izkaznico, reg. številka 
29382/51, ser. št. F—0051692, izdano v 
Ljubljani. 6566 

»Mleko«, Maribor, Partizanska 51, 
evid. tablico št. S—5628 tovornega av- 
tomobila znamke »Chevrolet^ nosil- 
nost 1.5 tone. 6544 

Mršnik Marica, roj. 3. II. 1930, Trno- 
vo 290, Ilirska Bistrica, osebno izkazni- 
co, ,ser. ,St. 0336372, reg. št. 9062.    6905 

Mnšič Anton, Trzin,#oscbno izkazni- 
co, reg. št. 46857/51, ser. številka F— 

0069167, izdano v Litostroju, in knjiži- 
co za kolo. 6799 

Muzek Rudolf, Brezje pri Mariboru, 
Dupleška 27, osebno izkaznico, reg', št. 
47575, št. ser. 0045023, izdano v Mari- 
boru. 6538 

Nanut Cvelko, Deskle 6, Anhovo, 
osebno izkaznico, ser. št. 304559, reg. 
št. 5270. izdano v Gorici. 6853 

Nariut Justina, Deskle 6, p. Anhovo, 
osebno izkaznico, ser. št. 304497, reg. 
št. 5230, izdano v Gorici. 6S32 

Novak Marija, Ljubljana, Florijan- 
ska 42, osebno izkaznico,' reg. številka 
20728/51, ser. št F—0043038, izdano v 
Ljubljani.        _ 6571 

Oblak Fran ja, Ljubljana, Kidričeva 
5, osebno izkaznico, ,reg. št. 46062/51, 
ser. številka F-O06S372, izdano v Ljub- 
ljani. 6617 

Occpek- Franc, Radovljica, osebno iz- 
kaznico, reg št. 6551, ser. št. 0817054. iz- 
dano v Radovljici in člansko sindikal- 
no izkaznico, izdano v Žirovnici.    6614 

Omerza Marija,   šutna 87,   Kamnik,, 
osebno izkaznico, sei. St, 0471S59, reg. 
št. 25929, izdano  v Kamniku. 6635 

Osanič Anton, Ljubljana, Ciglarjova 
35, osebno'izkaznico, reg. št. 88899 51, 
ser. številka F-0111209, izdano v Ljub- 
ljani. 6859 

Osmanovič Nemedalija, Reka, Ma- 
ksim Gorki 54, osebno izkaznico in de- 
lovno knjižico, izdano v Sarajevu.    6607 

Osnovna šola Mohorje, okrogel pe- 
čat z besedilom Ljudskarepublika Slo- 
venija, Osnovna šola Mohorje, okiaj 
Grosuplje. 6405 

Otoničar Danica, Ljubljana, Prešer- 
nova 17, osebno izkaznico, ser. št. F— 
0130608, reg. št; 26298, izdano pri OLO 
Ljubljana okolica. ,.,    , ' , <.      6831 

Pehole Anton, Cerknica pri Rakeku, 
osebno izkaznico št 1639 in člansko 
sindikalno izkaznico, izdano v Cerkni- 
ci. 6610 

Peklar Janez, Nova vas pri Markov- 
cih, knjižico za kolo,' številka okvira 
651158. 6342 

Pekla Konrad, Stojnci št. 57, osebno 
izkaznico, sei; Št. 0270867, reg. številka 
£7557, izdano v Ptuju in knjižico zar 
kolo, št. okvira 5026. 6341 

Pertot Danilo, Ljubljana, Vodnikova 
126, prometno knjižico osebnega avto- 
mobila znamke >Jeep<, S-1599.       6856 

Petančič Joselina roj., Par, Brestani- 
ca 100, osebno izkaznico. 6449 

Petkovšek Franc, Stara Vrhnika 17, 
osebno izkaznico, ser. št. F—0149643, 
reg. št 41633, izdano pri OLO Ljub- 
ljana okolica. 6723 

Pirjevec Marija, Maribor, Glavni lrg 
4, osebno izkaznico, reg. št 7954, ser. 
št. 0004164, izdano v Mariboru 2. XII. 
1950, železniško izkaznico za sindikal- 
no vožnjo št 155418. "    6536 

Pirš Angela, Velenje, roj. 17. IX; 
1925, osebno izkaznico, reg. št. 9692. iz- 
dano v Šoštanju. 6442 

Pirš Ivan, Rudnik lignita, Velenje, 
1 o j. 17. X. 1927, osebno izkaznico, reg. 
št. 4897, izdano v Šoštanju.       -     6441 

Podjetje za pridobivanje tehniških 
maščob. Zg. Kašrli, Ljubljana-Polje, 
evid. tablico tritonskega tovornega av- 
tomobila znamke »ChevioleU številka 
S-9827.     'I 6612 
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Praznik Karel, Gomilsko 17, osebno 
izkaznico, reg. številka 25238, ser. šte- 
vilka 067663?. 5974 

Prebil Ana, Ljubljana, osebno izkaz- 
st. G-0353292, izdano na Jesenicah    6868 

Predalič Anastazija, Ljubljana, Pre- 
daličeva 4, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 75213./51, ser. št. F—0097523, izda- 
no v Ljubljani. 6796 

Prinčič Olivera, Ljubljana, osebno 
izkaznico št. 189257. izdano v Beogra- 
du. r,666 

Puser Anton, Jesenice, Gosposvetska 
55, osebno izkaznico, reg. št. 8582, sei. 
G—0355292, izdano na Jesenicah.   6868 

Radosavljevič Dušan, Gradiš IMM, 
Otiški vrh, p. Dravogiad, osebno izkaz- 
nico, ser. št. G—0376787, reg št. 29077, 
izdano v Slovenjem Gradcu. 6774 

Rafot Jožef, Gladomes pri Slov. Di- 
strici, osebno izkaznico, reg. št. 32630, 
ser. št. 0169780, izdano v Poljčanak 26. 
IV; 1951. 6844 

Kakar Emil, Maribor, Melje, Jevtiče- 
•• 5, osebno izkaznico, reg. št. 50746, 
«er. 0051276, izdano v Mariboru 21, V. 
1952. 6531 

Rainut Jurij, Brcstemica 19 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 27988, 
ser. št. 017290", izdano v Mariboru leta 
1951. 6535 

Rcsnik Lucija, Ljubljana, Ižanska 
141, osebno izkaznico, ser. št. 0367454, 
izdano v Slovenjem Gradcu. 6606 

Ribič Angela, Kremen 24, p. Boštanj, 
osebno izkaznjco, izdano v Krškem. 6414 

Rihar Ivan, Gaberje 5, Dobrova pri 
Ljubljani, prometno knjižico motorne- 
ga kolesa »KDW< št. S-02805. 6828 
, Ruparčič Alojz, GAP Ribnica, osebno 
izkaznico, rcg. št, 8479, ser. številka 
05547S9. 6404 

»Sadjez, Kranj, prometno knjižico 
št. 6*681 z dne 13. II. 19*47, izdano v Ce- 
lju za osebni avtomobil znamke »Opel< 
tipa P 4, erid. št. S—2783, št. motorja 
35693, št. šasije 190-35599. 6*41 

Sardač Marija, št. Iij pri Mariboru, 
obmejno osebno izkaznico, ser. številka 
019237J, leg. št. 2965S, izdano pri OLO 
Maribor okolica. 6640 

Schmidt Edita, Ljubljana, Langusova 
19, švicarski potni list št. 33, izdan 17. 
V. 1930." - 6570 

Sedej Rajko, Ljubljana, sindikalno 
izkaznico, izdano v Ljubljani. 6631 

Scgulin Andrej, Landol 39, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 926, ser. št. F—0613236, 
izdano 17. 1. 1931 v Pošlojni. 6490 

Sever Janez. Ljubljana, Beethovnova 
15, evid. tablico motornega kolesa 
znamke >Puchc, št. S—530. 6778 

Simatovic Raclmila, Ljubljana, Ra- 
kovniška 6, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 96943/51, ser, št. F—0119253, izda- 
no v Ljubljani. 6798 

SkanderličTIorijan, Morava 25, oseb- 
no izkaznico, rcg. št. 1338, ser. številka 
417413. 6622 

Skrlep Jože, Trzin 12, osebno izkaz- 
nico št. 5342, izdano v Kamniku.    6779 

Slavec Pavla, roj. 18. I. 1932, Tacen 
26, p. Šentvid, Ljubljana, spričevalo o 
opravljenem zaključnem izpitu na žen- 
ski obrtni šoli v Ljubljani iz 1. 1948. 

6662 

Smatkovič Martin, Razkiižjc, p. Lju- 
tomer, osebno izkaznico, reg. št. 16535, 
ser. št. F—024845. 6908 
' Smrečnjak Silva, Maribor, Košaki 23, 
osebno izkaznico, reg. št. 30849, ser. št. 
0032997, izdano v Mariboru. 6692 

Srebotnjak Andrej, Tržič, Fužinai- 
ska 2, roj. 24. IV. 1901, osebno izkazni- 
co, izdano pri OLO Kranj okolica. 6455 

Strah tlinko, Maribor, Pobrežje, Be- 
lokianjska i, delovno knjižico številka 
2865223, ser. št. 34169, izdano v Maribo- 
ru 23. XI. 1950, knjižico predvojaške 
vzgoje št. 725, izdano v Mariboru lefa 
1950. 6537 

Stražišar Jože, roj. 22. VI. 1935 v Bo- 
rovnici, knjižico o predvojaški vzgoji, 
izdano v Ljubljani. 6797 

Strgar Anica, Sevnica 87, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 41010, ser. št. 0385320, 
izdano v Krškem. 6525 

Suhadolnik Anton, Zavrh 2 pri Bo- 
lovnci, osebno izkaznico, reg. št. 37596, 
ser. št. F— 0145606, izdano pri OLO 
Ljubljana okolica. 6800 

Sink Dejan, Kranj, Titov trg 9, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9759, ser. številka 
0186069 in vojaško knjižico. 6347 

šinko-Zorjan Tea, Maribor, Cesta 
zmage 101, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št. 935, ser. št. 0003046, 
izdani v Mariboru 6. XII. 1950, objav- 
ljen v Ur. 1. LRS, ker sc je našla.   6846 

šopinger Anton, Maribor, Košaki, Pc- 
kclj 9, osebno izkaznico, rcg. številka 
31517, ser. št. 0053635, izdano v Mari- 
boru 27. I. 1951. 6697 

Škrabec Franc, Ljubljana, Cesta, na 
Rožnik, amatersko, vozniško knjižico 
št: 7594 s tremi taloni, izdano v Ljub- 
ljani. 6569 

Škrlj Pavla, Ljubljana, Fužine 2, 
osebno izkaznico št. 067579, izdano v 
Ljubljani. 6603 

Španingcr Milan, Zg. Gorica pii Pra- 
gerskem, osebno jzkaznico, reg. št« 866, 
ser. št. 0568176, |izdano v Zg. Goiici 
1. 1951. * 6555 

Žpaninger Jožef, Brunšvik, Rače pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 5137, ser. št. 0578347, izdano pri 
OLÓ  Maribor okolica. 6840 

Špehar Juri, roj. 2. X. 1909, Učakov- 
ci, Črnomelj, osebno izkaznico, ser. št. 
0491190, rcg. št. 7880, izdano v Črnom- 
lju, invalidsko knjižico št. 50167, reg. 
št. 91429 in invalidsko knjižico za/po- 
pust vožnje ,Št.  135/6., ' 6712 

Špcndal Franc, Kovor, p. Križe pri 
Tržiču, osebno izkaznico, ser. številka 
0191350, reg. št. 2040, sindikalno izkaz- 
nico št. 26218 in izkaznico za kolo št. 
417413. 6622 

Šribar Slavka, Pivka, St. Peter na 
Krasu, osebno izkaznico št. 9182, izdano 
v Postojni. 6874 

šrok Avgust, Kamnica 117 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 23300, 
ser. št. 0029718, izdano 17. I. 1951 v 
Kamnici. 6532 

Stebih Martin (mlajši), Saktišak 4, p. 
Juršinci pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št. 12540. ser., št. 0255854. 6656 

Štrukelj Ivan, Ljubljana, Opekaiska 
'cesta, osebno izkaznico št. 5946, izdano 
v Grosupljem..    ' 6661 

šuligoj Vera, roj. 1. 1926, SI. Javor- 
nik, Stalingrajska 14, Jesenice, osebno 
izkaznico, se"r št. G—0332225, reg. šte- 
vilka 7519. 6454 

Trevcii Cecilija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 28549/51, ser. št. F— 
0050859, izdano v Liubljani. 6611 

Turk Fani,,- roj. I. 1920, Postojna. 
Ljubljanska cesta 24, osebno izkaznico, 
ser. št. F-0629032, reg. št. 18722.       6777 

Uprava društvene ishrane JA, Ljub- 
ljana, Transportni odsek, cvid. tablico 
tovornega avtomobila znamke >Dodge« 
št. S—706. 6609 

Urbas Karolina, Ivanje selo 36, oseb- 
no izkaznico, rcg. št. 6141, ser. številka 
F—0616451, izdano v Postojni.        6720 

Vajda Anton, Zgor. Duplek pri Ma- 
riboiu, prometno knjižico za motorno 
kolo znamke »Douglas< št. 19740, št. 
motorja 17351. 6528 

Valoveč Mercedes, Ljubljana, Cesta 
na Brdo 4, osebno izkaznico št. 49422 
in člansko sindikalno izkaznico števil- 
ka 21909, izdano v Ljubljani. 6638 

Vcbcr Alojzija, Radlje ob Dravi 107, 
roj. 19. VI. 1915. osebno izkaznico št. 
0280105, izdano v Slov. Gradcu.      6524 

Vcrglcs Valburga, Maribor, Koroška 
6, osebno izkaznico, reg. št. 1410, ser. 
št, 0008722, izdano v Mariboru.        6847 

Verdir Mclanija, Ljubljana, osebno- 
izkaznico, ser. št. 0114958, rcg. Številka 
92648. izdano v Ljubljani. 6724 

Virk Boris, Ljubljana, Ravnikarjeva 
3, osebno izkaznico št. 9602, izdano v 
Kranju. 6827 

Vojir Jože, Ljubljana, Gindiščc 8b, 
šofersko izkaznico, ki je bila izdana 
v Ljubljani. 6721 

Vovk Marija, Soteska, p. Stražu, 
osebno izkaznico, ser. št. 031S91.      6S01 

Vuk Ivan, Sp. Koiena pri Mariboru, 
delovno knjižico, izdano v Mariboru 15. 
VIII. 1949. 6700 

Zamuda Stanko, Žrnova 15, p. Slatina 
Radenci, knjižico o predvojaški vzgoji, 
gasilsko in mladinsko izkaznico.     6449 

Završnik Herman, Drenov grič, Ljub- 
ljana okolica, šofersko izkaznico IV. 
stopnje s tremi taloni, izdano v Go- 
lici. ' 6695 

Zelcnik Katarina, Vclka pri Mariji 
Snžni, osebno izkaznico, rcg. št. 7187/1, 
sci. št. 0063987, izdano v Radgoni 1951. 

6695 
Zupančič Justi, Zlato polje, pri Kra- 

nju, provizorij, osebno izkaznico in 
sindikalno izkaznico za znižano vož- 
njo. 6487 

Žalohar Anica, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, rcg. št. 58017/51, ser. št. F— 
0080327, izdano v Ljubljani. 6780 

Žarić Branko, poročnik, V- P. 8569— 
10, Selo-Fodplat, vojaško izkaznico št. 
3490, ser. G, izdano v Karlovcu.    6652 

»Žitolond«, poslovalnica. Kočevje, cvid. 
tablico št.\S—455. 6450 

Žnlovec Stane, Zgoinja Zadobrova 44, 
osebno izkaznico, reg. št. 1719/50, ser. 
št. F-0124029, izdano v Ljub''ani.   6659 

Žužek Jožefa, Rihpovec 32. KLO Trc- 
belno, osebno izkaznico, ser. št. 05143,15. 

6802 

:; Izdaja' > Uradni tiet LRS<. Direkt« in odgovorni uredniki dr.Rastko .viučntk, tteia tiskarna > Toneta Tomšiča« v Ljubljani 
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ja tekstilnih, oblačilnih, konfekcijskih 
in_ galanterijskih izdelkov in pletenin. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 16. junija 1932. 
Št. 243 263—1952 5987 

1591. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Splo- 

šno vrbopletarstvo«, Dolsko. 
Izbrišeta se Kupljenik Miro in Go- • 

stinčar Marija ter vpiše 
Markezič Mirko, upiavnik, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu pooblastil, 
določenih v pravilih podjetja. 

Št. 243 262/1—1932 6247 

Zadružni register 
Pri   rsaki   registraciji   je   sedei  podjetja 
označen * besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali izbrisa pa v datumu 

Vpisi 
452. 

Besedilo: »Zadrugales« Medzndružna 
zveza kmetijskih zadrug za proizvod- 
njo in trgovino z lesom, zadruga z o. j. 
v Slov. Bistrici. 

Zadrugu je bila ustanovljena na zbo- 
ru 20. 111. 1932 za nedoločen čas in de- 
luje po potijenih pravilih. 

.Naloga zadruge je: Nakup lesa, pre- 
delava in prodaja izdelkov ter uslužno 
žaganje tujega lesa. 

Zadružni delež znaša 10.000 din, ki 
se plača ob vstopu v zadrugo. Vpisnina 
po deležu znaša 200 din. Jamstvo je 
omejeno. Vsaka zadruga članica jamči 
še z 20 kratnim zneskom vpisanih ob- 
veznih deležev. 

Člani upravnega odbora so: 
Brezovšek Ferdo, nameščenec KZ, Ti- 

nje, piedsednik, Strehar Jože, name- 
ščenec Lip, Konjice, Kodrič Kari, kmet, 
Poljčane, tajnik, Tomažič Franc, name- 
ščenec K.Z, Zg. Bistrica, Kovačič Franc, 
nameščeneo'kZ Makole. Kot pooblašče- 
nec za sopodpisovanje se vpiše Hvala 

/ Jože, direktor, »Zadrugales«, Slov. Bi- 
strica. 

Okrožno sodišče Y Mariboru 
dne   14.  junija   1952. 

Zadr  VI  82 5914 
453. 

Besedilo: Zadružno trgovsko podjetje 
OZZ — Maribor (Maribor, Partizanska 
c 6). 

Ustanovni občni zbor je bil 6. VI. 
1952. 

Pooblaščenci za podpisovanje so: 
ICranjc Franjo, upravnik, koruza Al- 

bert, računovodja, Arnuž Franto, ko- 
mercialist in Andeile Zdravko, komer- 
cialist, vsi v Mariboru. 

Zadr VI 110 "513 
Besedilo: Trgovsko podjetje OZKZ 

Ljutomer. 
Ustanovni zbor je bil 17. V. 1952. 
Pooblaščenci za podpisovanje so: 
Mataj Ludvik, upravnik, Sitar Franc, 

komercialist, in černjavič Jože, raču- 
novodja, Ljutomer. Vodenik Franc, 
obratovodja.  Gor.  Radgona. 

Zadr VI 1•   ' 6512 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. julija 1952. 
', • 

•'•   Spremembe' 
454. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
T Lembcrku.   < 

Izbrišejo se Užmah Jože, Zidar Milo- 
van, Zidar- Anka, Kristan Miho. Kri- 
stan Ivan, vpišejo pa novi člani uprav- 
nega'odbora: 

Jagodic Jože, Večerič Pavel, Cebula- 
rič Ivan, Kos Ivan, Lovrenčak Jožefa, 
vsi posestniki v Lembeiku. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 21. septembra 1951. 

Zadr VII 97 9435 
455. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Rogaški Slatini. 

Izbrišejo se Jurkovič Milena, Krašo- 
vec Vinko, Toman Ivan in vpišejo čla- 
ni  upfavnega  odbora: 

Bratuša Janez, Brestovec, Sajko An- 
ton, Ilajnkovec, Sket Martin, Vel. Rod- 
ne, Imenšek Jože, Rog. Slatina, Veho- 
var Jože, Rajnkovec, kmetje. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 26. oktobra  1951. 

Zadr VII 58/8 10480 
456. 

Besedilo: Kmečka delovna zadruga 
>Savinjac, Mozirje 

Vpiše se poslovalnica: Penzionska 
gostilna »Kmečke delovne zndzuge >Sa- 
vinjac, Mo dr je. 
i   Za sopodpisovanje se pooblašča De- 
leja Milenka. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 6. junija 1932. ' 

Zadr VIII 79/3 535S 
457. , 

Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 
zadruga z o, j. »Ivana Šarha«, Kovača 
vas — SI. Bistrica. 

Izbrišejo se Novak Anton, Najdič Te- 
rezija, MilošiE Jože, Zafošnik Karl in 
vpišejo  novi  člani  Upravnega  odbora: 

Pučnik Franc, viničar, Kovača vas, Ber 
lič Ivan, viničar, Riloznoj 75, Kladenč 
Ivan, viničar, Ritoznoj 51. Pooblaščenca 
za sopodpisovanje sta upravnik zadruge 
Založnik Karol, Ritoznoj G4 in blagajnik 
Caplak Kari, Dervina 21.    .    . 

Zadr VII 171/5  ' 5756 
Besedilo: Kmetijska »adruga i o. j. 

Mlinše. , 
Na občnem zboru 13. II.. 1932 60 se 

spremenila zadružna pravila.. Upravni 
odbor eeetavlja  11 članov. 

Izbrišejo ee Zajo Ivan, Zupančič An- 
drej, Grošelj Fanlka, Kral Valentin, Ko- 
kole- Franc, Slapar Leon, Ocepek Jožef 
în vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Raepotnik Alojz, ' kmet, Zabava , 3, 
predsednik; Joger Anton, poni. veteri- 
nar, Borje, podpredsednik; Strniljan 
Franc, Kolovrat 27, tajnik; Ocepek Ivan, 
krojač, Vrh 19, Strmljan Franc, kmet, 
Koetrevnica 20, Brvar Pavel, kmeek. ein, 
Suhi potok 26, Vozelj Ivan, Ravne 10, 
Baloh Anton, Dole 14, in Hribar Ivan, 
Mlinše 3, kmetje; Baloh •1•••, .rudar, 
Mlinše 36. Za eopodpieovanje ee pôobla- 
šča Klopač Rudi. -knjigovodja, Zabava 
št. 27. Zadr VII 60/4 5757 

Okrožno godiglie v Celju 
doe 13. junija 1952.    ' 

458. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. J. 

v Šoštanju.  ' 
Po sklepih občnega zbora 20. IV. 

1952 ter izrednega občnega zbora 29. V. 
1952 je zadruga prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Tevž Ivan, uslužbe- 
nec, Novak Ivan, slikarski mojster, in 
Perovec Franjo, upokojenec, vsi v Šo- 
štanju, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska finna: kakor doslej, 
s pristavkom »v likvidaciju. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. iunija 1952. 

Zadr VIII 106/21 5920, 

459. 
Besedilo: Kmetijska zadruga na Ljub* 

nem ob Savinji.   < 
Na občnem zboru 2. III. 1962 *o *e 

spremenila zadružna pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska cadruga i 

omejenim jamstvom' na Ljubnem. 
Clan Igovarja za obveznosti zadruge 

e petkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oz. družinskega deleža.. 
Delež znaša za kmete 1000 din, za de- 
lavce in socialno šibkejše eloje 250 din. 
Delež družinskega člana zadružuika 
znaša 250 din. 

Izbrišejo ee Preskar Jože, Krajne Va- 
lentin, Podkrižnik Franc, Dobrove Franc, 
Marovt Martin in Bezovnjak Stelan in 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Brglez Martin, Primož 42, Robnik Jože, 
Planina 10, Zagožen «ari, Ter 7», Pod- 
lesnik Jože, Primož 3C, Teeovnik Martin, 
Savina 5, kmetje, Jeraj Franc, delavec, 
Primož 32, Juvan Alojz, nameščenec 
Ljubno 7. 

Okrožno sodišče v Celju        •& 
dne  20. junija  1952.      .,<< 

Zadr VII 02/9       •'"    6149 
460. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Loki pri Zidanem mestu. 

Na občnem zboru 9. III. 1952 so se 
spremenila zadružna pravila v 32. čle- 
nu. Delež se zviša na 500 din. ' 

Izbrišejo sje Zupančič Franc, Baum- 
gartner Srečko, Kumei Frnnc, Culetto 
Dominik, Culetfo Štefka, Marine Jožef 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Zagore Franc, posestnik, Loka 12, Cu- 
letto Jožef, žel. upokojenec, Račića 41, 
Fon Jakob, posestnik, Loka 14, Ribič 
Anton, železničar, Sv. Peter 5, Novak 
Leopold, železničar, Radež 26, Mlinar 
Alojz, posestnik,  Žirovnica  10. 

Zadr VII 23/8 6435 
Besedilo: Kmetijska i^druga i o/ j. 

Št. Janž pri Velenju. ' . „ 
Na ,obenem zboru 23. III.. 1952 ee je 

spremenil 32. člen zadružnih pravil. De- 
lež se zviša nà 1000 din. 

Izbrišejo se Pleenik Stanko, Petek Ra- 
fael, Drev Ivan, Povh Alojz in Viuder 
Stefan in vpižejo novi člani • upravnega 
odbora: 

Gril Jožef, Selo, Drev .Jožef, Preteka, 
kmeta, Gradišnik. Franc, kmet. ein, Cr. 
nova, Podpečan Frac, kmet, Lipje, Hudej 
Blaž, kmet. ein,' Selo. Za podpisovanje 
se pooblašča poslovodja Hudej Blaž,' Žer- 
jav Baltazar je predsednik, Videmšek 
Milan tajnik zadruge. 

Zadr VIII 6/3 ,fti34 
Okrožno sodišče • Celju 

... dne 30. junija 1952. 
4oI. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Y Frankolovem. 

Na občnem zboru 2. II. 1952 so se 
spremenila zadružna pravjla. Delež se 
zviša na 1000 din/ 

Izbrišeta se Kruhar Franc in Košto- 
maj Franc ter vpišeta nova člana 
upravnega odbora: •   ' 

Hrovat Rudi. tajnik KLO, in Esih 
Pavel, kmet, Bukovje. 

Okrožno sodišče v Celju    / 
dne 5: julija 1952.    ,,i' 

Zadr VII 128/3     /•      6433 
462. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Ljubečna. - • 

Na občnem zboru .4. IV. 1952-so $e 
spremenila   zadružna   pravila.   Delti 
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znaša odslej za zadružnike do 3 ha 
zemlje 500 din, za zadružnike z nad 3 
ha zemlje 1000 din. 

Izbrišejo se: Rezar Karl, Mastnak Jo- 
že, Titan Ernest, Avžner Jože, Lampret 
Ignac, Kosec Alojz in Soline Franc in 
vpišejo novi člani upiavnega odbora: 

Vengust Franc, Ljubečna, Brezovšek 
Dominik, Pristava, Rezar Rozalija, 
Ljubečna, Jošt Ivan, Lipovec, Gajšek 
Ivan, Ljubečna, kmetje, Videnšek Karel, 
delavec in faglie Ludvik, kmet, Lju- 
bečna. 
" Vpiše se poslovalnica II v Trnovljah 
št. 55 kot Kmetijska zadruga T. O. j. 
Ljubečna, poslovalnica Trnovlje. 

Okrožno  sodišče v  Celju 
dne 15. julija 1952. 

Zadr VII 125/3 6630 
463. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Žab- 
čah. 

Izbrišejo se Skočir Ivan, Leban Mi- 
hael in Lužnik Ivan in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

šavli Anton, tajnik, Žabce 14, Leban 
Franc, kmet, Z. Žabce 7 in Gaberšček 
Anton, kmet, Ravni 13. Predsednik je 
Kavčič Valdi. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 17. septembra 1951, 

Zt   187/48—12 9253 
464. 

Besedilo: Kmetijska zadruga na 
Baču. 

Na podlagi sklepov občnega zbora z 
dne 25. IL 1951 se izbrišejo Kumaica 
Alojz, Novak Ljuboslava, Sedmak Jo- 
že in Fatur Franc, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Šajn   Avguštin,  Bač 82,  Tomšič Al- 
bert, Bač 2, Urbančič  Avguština, Bač 
121, Šabec Josip, Bač 65,  kmetje. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 6. decembra 195J. 

Zt 49/48—9 11834 
465. 

Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 
zadruga »Makuc Boris« v Cerovera. 

Izbrišeta se Ambrožič Andrej in 
Prinčič Bazilij ter vpišeta nova izvo- 
ljena člana upravnega odbora: 

Prinčič Franc, Gor. Cerovo 22, in Ba- 
zafo Stanko, Gor. Cerovo 4. Prinčič 
Mihael, Gor. Cerovo 21 je predsednik 
odbora. 

Okrožno sodišč* v'Gorici 
!•'«,   '        dne 5. junija. 1952., 

Zt 226/48—14 5667 
466. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Logu 
pod Mangartom. 

Na podlagi sklepa skupščine z diie 
17. IV. 1952 se izbrišejo Cernuta Matija, 
Mavric Franc, Marka Anton in Cernuta 
Anton, Sp. Log 26, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora:. 

Cernuta Andrej, mizar, Log pod Man- 
gartom 35, Cernuta Anton, zaporničar, 
Koritnica 1. • 

Spremenijo se  2,  in  32. člen  pravil. 
Delež  zaaža  1000   din    Clan   odgovarja 
za   obveznosti   zadruge   z   desetkratnim 
xneskom vpisanega enkratnega deleža. 

Okrožno sodišče v Gorici 
.<   dne •0, junija 1952. 

Zt   m/48—13 5755 
467. 

Besedilo; Kmetijska zadruga z o. j., 
.Čezsoča. - .' 

Na podla (P eklepa skupščine z dne 
8. •. '1952 se izbrišejo Ivancič Miroslav, 
Berginc Alojz,    Kutin Srečko,    Klavora 

Ivan, Copi Anton, Ivančič Jože in Ivan. 
čič Marija, vpišejo pa novi izvoljeni čla. 
ni upravnega odbora; 

Kave Andrej, Cezsoča 100, Gašperšič 
Nada, Cezsoča 101, ••••• Adolf, Cez- 
soča 25a. 

Spremeni se 2. in 32. člen pravil. De- 
lež znaša 1000 dm. Clan odgovarja za 
obveznosti zadruge z desetkratnim zne. 
ekom  vpisanega enkratnega deleža. 

Zt 171/46—1» 5392 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Planini pri Rakeku. 
Na >podlagi eklepa skupščine z dne 

1. V. 1952 se izbrišejo člani Beber An- 
ton, Urbae Alojz in Tršan Ludvik, vpi- 
šejo pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Pelkovšek Alojz, kmet, Liplje 2, Gode- 
ša Mihael, kmet, Planina 10, Kolar Mi- 
ro, delavec, Planina 95. Predsednik za- 
druge Je Ostanek Anton. Delež znaša od- 
slej, do 5 ha in več 500 din, za kmete 
pod 5 ha zemlje ter delavce in druge 250 
dinarjev. 

Zt 27/48—23 5&G3 
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga 

»Miroslav Vilhar« na Planini pri Ra- 
keku. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 
14. IV. 1952 ee izbrišejo člani Poženel 
Franc, Cuk Antonija in Poženel ,•••• m 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Miklavčič  Alojz, Kačja  vae 32,   Žitko 
Rafael, Planina 72, Poženel Andrej, Gr- 
čarevec 6. Predsednik zadruge je Istenič- 
Jože. 

Zt 13/50—5 5902 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 16. junija 1952. 
.468. 

Besedilo: Kmetijska zadruga Slap —• 
Tolmin. 

Na podlagi sklepa skupščine se izbri- 
šejo Kuštrin Ivan, Šuligoj Albin, Šavli 
Frano in Maver Franc, vpišejo pa novi 
izvoljeni  Člani: 

Vončina Franc, nameščenec, Slap ' 53, 
Hvala Milan, pek, Slap 41, Rijavec An- 
drej, kmet, RoČe 29, Rejc Ema, gospodi- 
nja 25. 

Okrožno sodišče r Gorici 
dne 20. junija 1952. 

'Zt 110/48—14 ,5904 
469. 

Besedilo: Kmetijska zadruga Y 
Grahovem. 

Na podlagi sklepov občnega zbora z 
dne 4. V. 1952 in izrednega občnega 
zbora z dne 18. V. 1952 se izbrišejo čla- 
ni Kranjc Franc, Švigelj Franc, Simčič 
Franc, Rovan Janez in Zigmund Jože, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: /- 

Zigmund Janez, Žerovnica 45, Kraje 
Jože, Grahovo 36, Rok Jože, Bloška Po- 
lica 17. Delež znaša odslej za kmete 
1000 din, za delavce 500 din. 

Zt 102/48—31   , 6308 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Ložu. 
Na riodlagi sklepov občnega zbora z 

dne 30. III. 1952 se Izbrišejo Tome 
Franc, Šepec Andrej, Nahtigal Ana, 
Bravec Ivan in Terpin Jože in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odboia: 

Turšič Leopold, Lož 41, predsednik, 
Krašovec Franc, Podlož 21, TeliČ Ra- 
fael, Lož 28, Vidmar Terezija, Lož 80, 
Mlakar Miro,- Lož 43, kmetje. 

Zt 62/48—19        >       6309 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 1. julJja 1952. 

470. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Cajnarjih. 
Na podlagi sklepov občnega zbora z 

dne 14. IV. 1952 se izbrišejo Bečaj Jože, 
Srnel Anton in Zalai Franc ter vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kovačič Jože,    delavec,    Ponikve 2, 
predsednik, Anzeljc  Jože,  Zales 8, in 
Bombač Andrej, Krušče 4, kmeta. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 4. julija 1952. 

Zt 83/48—18 6307 
471. 

Besedilo: Kmetijska zadruga na 
Žagi. 

Izbrišejo se Rot Franc, Žagar Lud- 
vik, Melihen Anton, Melihen Alojz, Šu- 
lin Alojz, Rot Franc in Berginc Franc, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Žagar Ivan, delavec, Žaga 33, pied- 
sednik, Berginc Slavko, zidar, Log pri 
Žagi 19 Hrovat Franc, mizar, Žaga 39, 
Berginc Ida, gospodinja, Log pri Žagi 
18, Rot Ferdinand, Žaga 8, Rot Mirko, 
Žaga 70 in Rot Jože, Žaga 106, vsi de- 
lavci. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 5. julija 1952. 

181/48-9 6841 
472. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- 
ni m jamstvom v Kokri 

Na občnem zboru 23. III. 1952 so *e 
spremenila zadružna pravila v 2. in 32. 
členu. Delež znaša do 1000 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge z 20- 
kratnim zneskom vpieanega enkratnega 
temeljnega oz. družinskega deležaJ 

Izbrišejo se Klemene Franc, Povšnar 
Janez, Pestotnik Julka, Virnik Jožef in 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Povšnar Anton, kmeč. sin, Kokra 20, 
Kremsar Franc, delavec, Kokra 64, Stular 
Peter, kmeč. sin, Kokra 21, Povšnar Fi- 
lip, kmeč. sin, Kokra 4. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. maja 1952. 

Zadr  VI  46/6 5383' 
473. 

Besedilo:   Kmetijska  zadruga  z  ome- 
jenim jamstvom Poljane nad školjo Loko. 

Na zboru 23. III. 1Ô52 so se spremenila 
zadružna pravila v 32. Členu. 
Delež znaša 1000 din. 

Izbrišejo se Kokalj Pavel, Demšar Pa- 
vel, Demšar Ivan, Dolenc Jožef, Bonča 
Anton, Klemenčič Frane, Subio Avgust In 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Cadež  Vinko, zadružnik, Srednja- vae 
št. 1, Ržen Jožef, kmet, Dolenje brdo 18, 

t Kalan Pavla, zadružnica, Vimharje 1, Be- 
'nedik .Jakob, zadružnik, Jazbine 7, Sta« 
nonik Franc kmet, Kremenk 4, Stanonik 
Vinko, zadružnik, Vinharje 11. 

Okrožno sodiate v Ljubljani 
dne 13. junija 1952. 

Zadr VI 98/7        '      5760 
4"4. 

Besedilo: Obrtna nabavno prodajna ra- 
druga brivske in frizersko stroke t ome- 
jenim jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišejo ee Podržaj Franc, Grošelj Mi- 
lan, Princ Jakob, Jereb Vilma in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: ' 

PopH Viktor, brivski mojster, Vogelna 
št. 9, Benda ' Vinko, frizerski mojster, 
Gregorčičeva 15, Merlak Ivan, briveki 
mojster, Sv. Petra 79, Fugina Milan, briv- 
ski mojster, Galusovo nabrežje 7, Mla- 
kar4 Alojzija   frizerka, Dapčevičev trg 3, 
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URAD 
LJUDSËE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 5. avgusta 1952 Številka 22 
VSEBINA: 

115. Ukaz o dopolnitvi ukaza o določitvi članov sveta vlade 
LRS za prosveto in kulturo. 

114. Ukaz o spiemembi notranjih kvot obvezne najmanjše 
mere izrabe produkcijske zmogljivosti in o spremembi 
notranjih kvot povprečne stopnje akumulacije iti druž- 
benih skladov. , _. 

115. Odločba o imenovanju okrajne volilne komisije za 
okraj Celje okolica. 

116. Odločba o imenovanju mestne volilne komisije za 
•mesto Maribor. 

11?. Odločba o spremembi odločbe o ustanovitvi Gozdarske- 
ga inštituta Slovenije.' 

118. pdločba o ustanovitvi vzgojnega zavoda v Kamni go- 
rici (OLO Radovljica). 

— Popravek. ' 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 
113. 

Na podlagi V — I. točke odloka Ljudske skupščine 
LR Slovenije o .reorganizaciji vlade LR Slovenije z dne 
11. aprila 1951 izdaja Prezidij Ljudske, skupščine LR 
Slovenije po predlogu predsednika vlade LR Slovenije 

ukaz 
o dopolnitvi ukaza o določitvi članov Sveta vlade 

LR Slovenije za prosveto in kulturo 

I 
Točka 1—4 ukaza o določitvi članov sveta vlade 

LR Slovenije za prosveto in kulturo z dne 7. maja 1951, 
U št. 8 (Uradni list. LRS', Št. 16—84/51) se dopolni tako,- 
da\ je član Sveta  vlade LR Slovenije za" prosveto in. 
kulturo tudi en predstavnik Sole za umetno obrt. 

II •      . 
Potrdi se kot član Sveta vlade LR Slovenije za 

prosveto in kulturo ing. arli. Janko   O m a h e n. 

III 
Vlada LR Slovenije izvrši ta iikaz 

IV 
Ta ukaz velja takoj. 
U št. 88 ' 
Ljubljana, dne 1. avgusta 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r.      ' Josip Vidmar 1. r. 

114. 
Na podlagi 2. člena zakona o družbenem planu 

Ljudske republike Slovenije za leto 1952 z dne 7. maja 
1952 in po predlogu vlade LR Slovenije izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o spremembi notranjih kvot obvezne najmanjše mere 
izrabe   produkcijske   zmogljivosti   in   o   spremembi 
notranjih   kvot   povprečne   stopnje   akumulacije   m 

družbenih skladov 

1. člen 
Vi. poglavju II. dela zakona o družbenem planu 

Ljudske republike Slovenije za leto 1952 se spremeni 

notranja kvota obvezne najmanjše mere izrabe prot 
dukcijske zmogljivosti tako, da znaša: 

Indeks izrabe 
produkcijske 
zmogljivosti 

Stroka 113: Proizvodnja   in   pre-     prej sedaj 
delava nafte ' 

Pridobivanje nafte 89 62 
2. člen 

V 1. poglavju II. dela zakona o družbenem planu 
Ljudske republike Slovenije za- leto 1952 se spreme- 
nijo notranje kvote povprečne stopnje akumulacije in 
družbenih skladov tako, da znašajo: 

Stopnja akumulacije 
in skladov 

pre-  ,  prej 

238 

,«eda j 

238 

257   •• •257 
335 '• 372 
159 316 

—t  - 159 

Stroka .112: Proizvodnja   in 
delava premoga 

Rudniki rjavega premoga 
Ođ tega: "  ' 

I. skupina rudnikov 
II. skupina rudnikov 

III. skupina rudnikov 
IV. skupina rudnikov 
Opomba: V I. skupino rudnikov spadajo zasavski 

premogovniki, t. j. Trbovlje, Zagorje; 
v II. skupino rudnikov spada rudnik Kočevje; 
v III. skupino rudnikov spada rudnik Senovo;1 

v IV. skupino rudnikov spadajo vsi ostali rudniki. 
Stopnja akumulacije 

in skladov 
Stroka 113: Proizvodnja   in   pre-4 "prej sedaj 

delava nafte 
Pridobivanje nafte 1635 1080 
Obrati za predelovanje plina     1315 '020 

Stroka 116: Proizvodnja, opleme- 
njevanje in predelava 
nekovinskih rudnin 

, Rudniki barita ..','• 
Stroka 117: Kovinska indnsfrija 

Proizvodnja kamionov in mo- ' 
,    torjev  z  notranjim  izgore- 

vanjem ' .500 ,100'. 
Proizvodnja poljedelskega 

orodja • .   ' 200   |  ,   HO    ( 

Proizvodnja peči," štedilnikov 
in kovinskega pohištva 400' 55 
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/ 

Stopnja akumulacije 
m skladov 

prej sedaj   , 
Popravila poljedelskih 
* strojev                                            — 110 

Proizvodnja ur.                                 — 150 
Proizvodnja mlinskih strojev 

in rezervnih delov                        — 110 

2355 600 
1747 780 

1435 280 
1557 982 

900 900 

1640 100Ò 

379 229 
232 110 

320 320 
  200 

Stroka 119: Elektroindustrija 
Proizvodnja kinoprojektor- 

jev, aparatov za vozila  in 
telekomunikacijskih naprav      680 110 

Stroka 120: Kemična industrija 
Tovarne zdravil 
Proizvodnja fosfatnih gnojil 
Proizvodnja ikalci jevega 

cianamida 
Tovarne kozmetičnih sredstev 
Od tega: 

a) proizvodnja eteričnih olj 
in esenc 

h) proizvodnja kozmetičnih 
sredstev 

Stroka 121: Industrija gradbenega 
materiala 

Proizvodnja strešnikov 
Apnenice 

Stroka 122: Lesna industrija 
Tovarne zabojev in sodov 
v tem:tovarne sodov 

Stroka 124: Tekstilna industrija 
Predilnice vigogne preje   , 1756 900 
Tkalnice bombažnih tkanin: 

d) Tkalnice sanitetnih 
tkanin —110 

Stroka 126: Industrija gume 
Proizvodnja pnevmatik 
Proizvodnja   gumijastih   teh- 

ničnih proizvodov 
Od tega: 

a) protektiranje avtogum 
b) proizvodnja   drugih   gu- 

mijastih izdelkov 
Stroka 515: Cestni promet 

Tramvaji, trolejbusi in avto- 
busi za krajevni promet 110 50 

3. člen 
Gospodarski   svet   vlade  LR   Slovenije   izvrši   ta 

ukaz. 
4. člen 

/   Ta ukaz velja z dnem objave v *Uradnem listti 
LRS*. ' 

U št. 91 
Ljubljana, dne 4. avgusta 1932. 

.   PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Namesto sekretarja 
podpredsednik: Predsednik: 

Ivan Regent l. r. Josip Vidmar 1. r. 

502 50 

1140 794 

142 142 

1194 830 

115. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Celje okolica 

odločbo 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Celje okolica 

V okrajno volilno komisijo za okraj Celje okolica 
se imenujejo: 

za predsednika: Pavlic dr. Marjan, predsednik 
okrajnega sodišča v Celju; 

za namestnika: K a r 1 o v š e k dr. Janko, sodnik 
okrajnega sodišča v Celju; 

za člana: 5 t ros Franjo, uslužbenec OLO'Celje 
okolica;, 

za namestnika: R i j a v e c Mara, uslužbenka OLO 
Celje okolica v Celju; 

za člana: Jurko Stane, nameščenec pri Okrajni 
zvezi zadrug v Celju; 

za namestnika: L u ž a r Milan, uslužbenec OLO 
Celje okolica v Celju; 

za člana: V e rde 1 Slavko, nameščenec pri Okraj- 
ni zvezi zadrug v Celju; 

za namestnika: H a n ž i č Mi ja, uslužbenka pri 
OLO Celje okolica v Celju; 

za člana: Z e 1 i č Ljubo, šef statističnega urada pri 
OLO Celje okolica v Celju; 

za namestnika:   Oder   Jože, uslužbenec statistič- 
nega urada pri OLO Celje okolica. 

U št. 89 
Ljubljana, dne 2. avgusta 1932. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

116.     • 
Nu podlagi 16. člena zakona o volitvah in od- 

poklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Mest- 
nega ljudskega odbora Maribor 

odločbo 
o imenovanju mestne volilne komisije za mesto 

Maribor 
V mestno volilno komisijo za mesto Maribor se 

imenujejo: 
za predsednika: Tribnik dr. Drago, predsednik 

okrajnega sodišča Maribor I; 
za namestnika: Sa nein Smiljan, sodnik okraj- 

nega sodišča Maribor I; 
za člana: G r g i č Milka, knjižničar knjižnice 

»Jože Hermanko«; 
za namestnika: Pečnik Vlado, sekretar podjetja 

»Transport«; 
za  člana:  Knez Stane, šef TT centra; 
za   namestnika:   Mahovne   Anica,   uslužbenka 

Reševalne postaje; 
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Razglasi in  objave 

Važno opozorilo 
vsem okrajem in občinam, uradom, ustanovam in podjetjem 

V tisku je »Krajevni imenik LR Slovenije«. Priročna in praktično 
nporabna knjiga bo vsebovala na uvodnem mestu upravno razdelitev Ljud- 
ske republike Slovenije z dne IS. aprila 1952 z vsemi poznejšimi popravki. 
Zavod za statistiko in evidenco LRS.je k tej upravni razdelitvi priredil 
zelo pregleden imenik   vseb   naselij   s   pripadajočimi občinami in 
okraji.   Za   vsako   naselje bo hkrati uavedena tudi   pošta,   ki ji 
pripada, tako da bo imenik zelo koristen priročnik v vsakaanji praksi. 
Na kraju bo imeniku priložen pregleden zemljevid z mejami občin in 
okrajev. Knjiga je v tisku in ker bo naklada omejena, naj se interesenti 
priglasijo za naročila že prej na Upravo »Uradnega lista LRS«, Ljubljaua, 
Kidričeva 5, poštni predal 336. 
V kratkem bodo izšle knjižice: 
Zakon o občinskih ljudskih odborih. 
Zakon o okrajnih ljudskih odborih. 
Zakon o ljudskih odborih mest in mestnih občin. ' 
Zakon o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri  vsaki   registraciji  Je  sedel podjetja 
ojuačou T besedilo, dan vpisa, spremem- 

be ali izbris« pa  r datumu 

1592. 
Vpisi 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Glin- 
ce« (Ljubljana, Tržaška 77). 

Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 
zadev gostinskega obrata-gostilnc. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Preds. št. 
H7 z dne 23. IV. 1952. 

• Podjetje ima obrat: Gostilna »Križi- 
ičef, Tržaška 103. 

Za podjetje podpisujeta: 
Lipovec Valentina, upravnik in Ko- 

bav Majda, lačunovodja.    . 
G št. 1*18/52 667* 

MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 
dne 16. julija 1952. 

G št. 965 6675 
1595. 

Besedilo: Gostilna >Pri Lovcu« (Ljub- 
ljana, Rimska 24). 

Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 
zadev gostinskega obrata-gostilne. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljublja- 
na, odločba Preds št. 1*5 z dne 23. IV. 
1952. 

Operativni upiavni voditelj: MLO 
Ljubljana, svet za gospodarstvo. 
.Podjetje ima obrat: Gostilno »Boršt- 

nikov hram«, Borštnikov trg 2. 
Za podjetje podpisujeta: 
Križ Jurij, upravnik, in Ješe Danica, 

računovodja. 
MLO Ljubljaua, svet zn gospodarstvo 

dne 16: julija 1952. 
G št. 414 '      6675 

1594. 
.Besedilo: »Okrajna lekarna«, št. Ju. 

"J pri Celjn. 

Poslovni predmet: Izdelovanje zdra- 
vil, nakup in prodaja na drobno sani- 
tetnega blaga, zdravil, specialitet, ke- 
mikalij, obvezilnega materiala, seru- 
mov, cepiv, galenskih in dietskih pre- 
paratov, higicnskokozmctičmb sredstev, 
vse v svojem območju. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Celje, 
odločba št. 1360/1-1952 • dne 28. V. 
1952. 

Operativni upravni voditelj: OLO 
Celje okolica svet za ljudsko zdrav- 
stvo in  socialno politiko. 

Za podjetje podpisujejo: 
Mr. Ditrih Vida, samostojno, po za- 

konitih pooblastilih in pravilih podjet- 
ja. 
OLO Celje okolica, svet za gospodarstvo 

dne 6. julija  1952. 
Št. 1992/1-1952 6559 

1595. 
Besedilo: »Mizarstvo*, Šempeter S. d. 
Poslovni predmet: Podjetje se peča 

z izdelovanjem stavbnega in hišnega 
pohištva, raznih uslug, kakor tudi dru- 
gih del, ki so v nosredni ali neposredni 
zvezi s proizvodnjo teh izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Celje 
okolica, odločba št. II-903/2-52 z dne 
13. VI. 1952. ~        . 

Operativni upravni voditelj: OLO 
Celje okolica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Stomn Ciril, upravnik, samostojno, 

po zakonitih pooblastilih, Cvenk Zofka, 
Knjigovodja, v istem obsegu listine po 
4,7. členu szdgp. 

Št; 3037/1-1952 6683 

Besedilo: »Žagac, Šempeter S. d. 
Poslovni predmet: Nakup in razrez 

Ipsa in druga dela, ki so s tem v zvezi. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje 

okolica, odločba št, II-904/2-52 z dne 
13. VI. 1952. .        ,.   ,. 

Operativni upravni voditelj: OLO 
Celje okolica:   ' 

Za podjetje podpisujejo: 
Stojan Ciril, upravnik, samostojno, 

po zakonitih pooblastilih; Sotlar Olga, 
knjigovodja, v istem obsegu listine po 
47. členu szdgp.   • 

žt. 3037/1-1952       •       668* 
OLO Celje ok., svet za gospodarstvo 

dne 16. julija 1952. 
«596. • , 

Besedilo: >Daj-Dam«, trgovsko pod- 
jetje, Anhovo (št. 63). , 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
na drobno jestvin, tekstilij, obutve, in 
drugega mešanega blaga. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: Občinski LO Kanal, 
odločba št. 560/51 z dne 30. VI.  1952. 

Poslovalnice so:, Jcstvine, .Anhovo; 
Jestvine, Deskle; Tekstil, Anhovo; Jcst- 
vine, Kanal; Galanterija, Anhovo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Jug Maks, upravnik, v obsegu zako- 

nitih pooblastil in pravil. Križnic Ma- 
falda, knjigovodja, skupaj z upravni- 
kom v vseli denarnih zadevah, neome- 
jeno; v odsotnosti upiavnika sopodpi- 
suje Colja Anton, poslovodja, Deskle. 

OLO Gorica, svet za gospodarstvo 
dne 4. julija 1952. 
Št. II/1-IX. 100O'62 6*00 

159". 
Besedilo: >Trgovsko podjetje« »Po- 

horjes Oplotnica (št. 20). , 
Poslovni predmet: Nabava in proda- 

ja trgovskega blaga. 
Poslovalnice so: Cezlak-Oploinica 27, 

Oplotnica 38, Oplotnica 40.     , • 
Ustanovitelj in opei iivni uprav«) 

voditelj podjetja: Občinski LO Oplot- 
nica. . -   / 

Za podjetje podpisujejo:  . 
Pozne Feliks, upravnik, Kumcr Ton- 

čka, računovodja. 
OLO Maribor ok., svet za gospodarstvo 

dne 11. julija 1952. 
Žt. 5il/i-II/l9|2      .      6587 

1598. ' ' 
Besedilo: Trgovsko jiodjetje ' obč. 

LO Ribnica-na Poh. (Lehen nà Poh. 
št.   38). • 

Poslovni predmet: Nabava in prodaja   , 
trgovskega blaga. 

4Ustanovitelj in operativni ' vodja 
podjetja:   Obč.   LO  Ribnica   na   Poh./ 

Za podjetje podpisujeta: 
Pok Maks, upravnik, Trinko Rezika, 

knjigovodja. 
OLO Maribor ok., svet za gospodarstvu 

dne   11.  julija   1952. 
št..2978/l-II/1952 6589 

1599. 
Besedilo: Krajevno podjetje >čev- 

ljarska delavnica«, Beltinci. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in po- 

plavila obutve. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj: KLO Beltinci. 
Za podjetje podpisuje: 
Gruškbvnjak Franci poslovodja, v 

njegovi odsotnosti pa Forjari Martin, 
čevlj. pomočnik; listine denarnega jn 
materialnega potnena sopodpienje Ver- 
ben'Jože, knjigorod ja.   ; 

' Št.l56e/M9« 150Î 
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Besedilo: Krajevno podjetje »Briv- 
ska delavnica«, Beltinci. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj   podjetja:   KLO   Beltinci. 

Poslovni predmet: Striženje, britje 
in  vsa dela te stroke. 

Za podjetje podpisuje: 
Cimerman Jože, brivski mojster po- 

slovodja, v njegovi odsotnosti pa Ver- 
ban Jože, knjigovodja. 

Št. 1366/1-1952 1500 
Besedilo: Krajevno podjetje »Mizar- 

ska delavnica«, Beltinci. 
Poslovni predmet: Izdelovanje po- 

hištva, stavbna mizarska dela, vsa po- 
pravila kakor tudi vsa dela te stroke. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj: KLO Beltinci. 

Za podjetje, podpisuje: 
Gruškovnjak   Mihael,   poslovodja,  v 

njegovi odsotnosti   Fujs  Koloman, po- 
.  močnik podjetja: listine denarnega in 

materialnega pomena sopodpisuje Ver- 
ban   Jože, Knjigovodja. 

Št. 1369/1-1952 1504 
OLO Murska Sobota, poverj. za finance 

dne 9. februarja  1952. 
1600. 

Besedilo: Avtoprevoziriško podjetje. 
Tolmin, skrajšano »Avtoprevoz«. 

Poslovni predmet: Prevoz blaga in 
oseb. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Tolmin, 
odločba št. 5/1 z dne 26. VI." 1952. 

Gospodarski upravni organ: OLO 
Tolmin, svet za gospodarstvo in komu- 
nalne zadeve. 

Pòdobrati so: Poslovalnica v Idriji; 
Mehanična delavnica za popravilo in 
vzdiževanje motornih vozil; Prodaja 
naffinih derivatov in Reševalna po- 
staja za prevoz bolnikov. 

• : ; Za podjetje podpisujejo: 
Taljat Ivo, direktor; Itutar Maks, 

glavni računovodja, po 47. členu szdgp; 
* Rovšček Julij, šef prometa; Hvala Ol- 

ga, blagajničarka, po 15. čl.enn szdgp, 
•poleg'direktorja in računovodje za de- 
narno poslovanje. 

OLO Tolmin, • svet za gospodarstvo 
dne 9.  julija 1952. 

Št.  II/4-36/95-52 6511 

iS 

Spremembe 
1601. •   . 
. Besedilo:.Splošno stavbno podjetje v 
Ljubljani. .        V 

Besedilo odslej: Splošno stavbno pod- 
jetje »Tehnika«, Ljubljana. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

,       dné 24. junija 1952. 
'    Št. 243 217/2—1952  , 6243 

1602. 
Besedilo: >Tehnometal«,   trgovina   s 

tehnično železnino  in kovinskim c bla- 
gom v.Ljubljani. 

Vpišeta  se:    • ' . 
Rogelj Peter, pomočnik direkcije, ki 

podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu; Kozamernik Viktor višji 
komercialist, ki sopodpisuje v odsot- 
nosti glavnega računovodje, v istem 

.obsegu. '      .# 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

* dne 7. julija 1952. 
Št. 243 292/1-1952 !65S0 

1603. 
r    Besedilo:.»Koteks«r, podjetje za pro- 
met s kožami in tekstilnimi surovina- 

,"mi v Ljubljani., . -• 
. Vpišeta se:-    --_.-.;•,. 

Bitenc Viljem,'šef; operative, in-Pre- 
zelj  Bo«s. šef financnogospodarskega 

sektorja, ki podpisujeta z že registri- 
ranima podpisnikoma, skupaj po dva. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 8. julija 1952f 
Št.  243  288/1-1952 6581 

1604. 
Besedilo: Narodni magazin (Ljublja- 

na, Wolf o va 1). 
Izbriše se Zdešar Jože,  šef komete, 

oddelka in  vpiše 
Volčanšek  Viktor, namestnik  direk- 

torja. 
MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 

dne   16.   julija   1952. 
G št. 1197/52 6677 

1605. 
Besedilo:   Ekonomija   Grmovje. 
Izbriše se Steblovnik Vlado in vpiše 
Kaučič Ivan, predsednik upravnega 

odbora, 
MLO  Celje,  svet  za gospodarstvo 

dne 30. junija 1952. 
Št. 694-1952 ,     6690 

1606. 
Besedilo: »Brivsko frizersko podjet- 

je«, KLO štore. 
(zbriše se Hemen Mehta ter vpiše 
Benedikt Anton, poslovodja, ki pod- 

pisuje samostojno, po zakonitih poob- 
lastilih in pravilih podjetja. 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 28. marca 1952. 
Št. 998/1-1952 3274 

1607. 
Besedilo: >L«..na intustrija« OLO 

Celje okolica, Šempeter '. d. 
Podjetje je z odločbo št. 969/1-1952 

z dne 13. VI. 1952 prešlo v likvidacijo. 
Izbriše te Stojan Ciril. 
Za pc^ietje v likvidaciji podpisujejo: 

Tratnik Stanko, predsednik, Senica Jo- 
sip in Rovšnik Anton, člana likvidacij- 
ske komisije. 
OLO Celje.ok., svet za gospodarstvo 

dne 16. julija 1952. 
Št. 3036/1-1952 ' 6681 

1608. 
Besedilo: Mestni projektivni biro 

(Maribor, Strossmajerjeva 27a). 
Sedež odslej: Maribor, Ulica heroja 

Staneta t/11. 
MLO Maribor, svet za gospodarstvo 

> dne 30. maja 1952. 
Št. Pov 56/122-52 5373 

1609.. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje 

»Ograd«, Poljčane. 
Besedilo odslej: »Gradbeno podjetje« 

»Granit«, Slov. Bistrica. 
Operativni upravni voditelj, odslej:. 

Občinski LO Slov.-, Bistrica. 
Vpišejo se stranski obrati: Mizarska, 

mehanična delavnica, cementarna, ple- 
škarsko-steklarska delavnica in avto- 
park, vse v Slov. Bistrici. 
OLO Maribor ok., svet za gospodarstvo 

dne 11. julija 1952. • 
Št. 2278/1-II/1952 6390 

1610. 
Besedilo: Državno gospodarsko pod- 

jetje »Preskrba«, Poljčane. 
Izbrišeta teVučajnk Andrej in Vreč- 

ko Olga !ter vprišejo ; 
Gajšek Stane,.upravnik, Fabric Mar- 

jan', računovodja in Bradan Franjo, 
komercialni vodja. 
OLO Maribor ok.,'svét za gospodarstvo 

dne 21. julija 1952. 
Št. 882/1-II/1952'. 6813 

1611. 
Besedilo: »Krajevna gostilna«, Ra- 

kek. 
Vpišeta se: 
Rajčević Nikola, upravnik ki pod- 

pisuje s pooblastili v mejah pravil in 
zakonskih predpisov, Lipovec Zinka, 
knjigovodja, s pooblastili po 47. čle- 
nu szdgp. 
OLO Postojna, svet za gospodarstvo 

dne 23. junija 1952. 
Št. 62/13 6493 

1612. 
Besedilo: Čevljarska delavnica, Po» 

stojna. 
Z odločbo MLO Postojna št. 15/1952 

z dne 12. IV. 1952 je podjetje prešlo 
v likvidacijo. 

Za likvidacijsko komisijo podpisuje- 
jo: Turk Stanislava, Batič Lojzka in 
Smrekar Rada. 

Št. 86/23-1952 6765 
Besedilo: Mestna ekonomija, Postoj- 

na. 
Z odločbo MLO Postojna, št. 498/52 z 

dne 13. IV. 1952 je podjetje prešlo v 
likvidacijo. 

Za likvidacijsko komisijo podpisuje- 
jo: Ditrih Luce, Štefin Minka in Šeber 
Maks. 

Št. 1049-891/5-1952 6764 
OLO Postojna, svet za gospodarstvo 

dne 12. julija 1952. 
1615. 

Besedilo: čevljarska delavnica KLO 
Luče. : 

Vpišejo se: 
Ikovič Viktor» knjigovodja, Ajnik 

Anton, poslovodja in Rose Albin, ko- 
vaški mojster. 

Št. 1911/80-52 6735 
Besedilo: Krajevna elektrarna, Lnče. 
Vpišejo se: 
Ikovič Viktor, knjigovodja, Pečov- 

nik Franc, poslovodja in Rose Albin, 
kovaški mojster. 

Št. 1911/79-52 6756 
Besedilo: Krajevna kovaška delavni- 

ca. Luče. 
Vpišejo se: 

,   Ikovič  Viktor,  knjigovodja,   Robnik 
Vinko; poslovodja in Rose  Albin, ko- 
vaški mojster. 

Št 1911/78-52 Ò737 
Besedilo: Menza in penzionsko go- 

stišče KLO Luce. 
Vpišejo se: 
Ikovič Viktor, knjigovodja, Jezernik 

Emilija, poslovodja in Rose Albin, ko- 
vaški mojster.1' 

Št. V-1911/76-52 ( 6739 
Besedilo: Mizarska delavnica KLO 

Lnče, 
Vpišejo se: 
Ikovič Viktor knjigovodja, Zamernik 

Franc, poslovodja,- Rose Albin, kovaš- 
ki mojster. 

Pri vseh podjetjih se izbrišejo: De- 
beršek Slavko, Kladnik Marija in Pe- 
čovnik Franc. 

Št. V-1911/77-52 6758 
OLO  Šoštanj, svet • za gospodarstvo 

dne 17. julija 1952. ' 

Izbrisi 
1614, 

Besedilo:   Gostinsko   podjetje   MLO 
»Jadran«, Ljubljana. 

Na podlagi odločbe MLO Ljubljana, 
averjeništvo za finance, št. 395 z dne poverjeništvo 

23. I. 1952 
Fin št. 531-52; 2691 
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Besedilo: Gostinsko podjetje »Ruski 
car«, Mala vas. 

Na podlagi odločbe MLO Ljubljana, 
poverjeništva za finance, št. 941 z dne 
4. III. 1952. 

Fin št. 4379-5 J        _       2694 
MLO Ljubljana, poverj. za finance 

dne   13.  marca   1952. 

Razglasi sodišč 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih imetniki se požirajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, gicer se bodo vrednotnice izrekle 

za neveljavne 
I R 895/52-2 5967 

Kac Ferdo, računovodja TP, Dravo- 
grad, prosi za amortizacijo izgubljene 
zavarovalne police št. 117.040, izdane od 
Splošne zavarovalne dmžbe Jugosla- 
vija«, Beograd 31. L 1935 na ime Kac 
Ferdo, roj. 21. II. 1915. Priglasitveni 
rok: tri mesece od te objave. 
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 

dne 14. junija 1952. 
I R 985/52—3 6918 
JTink Ivana, upokojenka, Ravne na 

Koroškem 66, prosi za amortizacijo iz- 
gubljene hranilne knjižice bivše Okraj- 
ne hranilnice v Slovenjem Gradcu št. 

•28.013 v valorizirani vrednosti 2751 di- 
narjev. Priglasitveni rok: dva meseca 
od te objave. 
Okrajno sodišče v Slovenjem  Gradcu 

dne 16. julija 1952. 
I R 54/52      ^ 6S96 

Pestotnik  Franc, rudar,  Zagorje 29, 
prosi za amortizacijo izgubljenega to- 
vornega lista št. 180, tov., karta ISO z 

, dne 24. I. 1952 za prevoz starega rab- 
ljenega in selitvenega blaga 14 koma- 
dov, -iz postaje Zagorje ob Savi do po- 
staje Litija,, fiankatura  69'   din. Pri- 
glasitveni rok: tri mesece od le objave. 

Okrožno sodišče v Trbovljah 
dne 25. julija 1952. 

Razne, objave 
D. št. 26338/P-1952 6948 

Sprememba poštnega okoliša 
S 1. VIII. 1952 sp izločijo naselja Bre- 

zovica,  Golce,  Rovišče, Selce in Vež-4, 

niča ter zaselek Kake iz okoliša pošte 
Sava pri  Litiji  in vključijo  v  okoliš 

. pomožne pošte Senožeti, tet' naselje Bo- 
kfaci   iz   okoliša   pošte   Martjanci   im 
vključi v okoliš pošte Puconci. 
Direkcija pošte, telegrafa in telefona, 

, Ljubljana 

Pozivi upnikftm in dolžnikom 
naj   »   danem   roku   priglasijo   terjatve 
»«roma   poravnajo   svoje   obveznosti   do 
podjetij v likvidaciji, e'eer se bodo dolgovi 

sodno Izterjali 
6999 

Gostinstvo RLQ I. Ljubljana je pre- 
šlo z odločbo MLO Ljubljana, Preds 
št. 141 z dne 23. IV. 1952 dne 1. VIII.' 
1952 v likvidacijo. • Piiglasitveni rok: 
'0 dni po tej objavi. 

Likvidacijska  komisija 
St. 2/52 •      6461 

Na podlagi odločbe, OLO M. Sobota, 
svet  za^ gospodarstvo,, št." 3512/1-52  je 

prešlo Okrajno kmetijsko, posestvo 
ßrezovci v likvidacijo. _ Priglasitveni 
rok: 30 dni po tej objavi. 

Lkvidacijska komisija 
Št.  1086 6595 

Na podlagi odločbe OLO Celje oko- 
lica, svet za gospodarstvo št. •/2 2326'l 
—52 z dne 4. VIII. 1952 preide Meso- 
promet Celje okolica v Celju, v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 30 dni po tej 
objavi. Likvidacijska komisija 

6S94 
, Občinsko podjetje Mehanična delav- 
nica Grosuplje preide z odločbo občin- 
skega LO Grosuplje, št. 569/52 v likvi- 
dacijo. Piiglasitveni rok: 30 dni od te 
objave. Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
pr eklicuj ejo 

Antolin Karolina, roj.> Gorčan, Mo- 
ravci 122, osebno izkaznico, reg. št. 
0090300, izdano v M. S boti. 6093 

Belec Matilda, Dragovič 14, p. Jur- 
šinci pri Ptuju, osebno izkaznico, teg. 
št. 12741, ser. št. 0256055, izdano v 
Ptuju. 6816 

Bernard Franc, osebno izkaznico, ser. 
štv0135896, reg. št. 16154, izdano v Ljub- 
ljani. 6944 

Bizjak Boris, Ljubljana, Sv. Petra ce- 
sta, osebno izkaznico, reg. št. 29741/51, 
ser. št. F-0052051, in knjižico za kolo, 
št. 1283415, izdand v Ljubljani.        7014 

Bolvari Marija, Maribor, Podbrežje, 
Ob Dravi 11. osebno izkaznico, reg. št. 
15842, ser. številka 12751, izdano v Ma- 
riboru. .    7057 

Brate Frančiška, Ljubljana, Tt sten Ja- 
kova 8, osebno izkaznico, reg. št. 40980, 
ser. št: F-0063290. > •  jm 

Bratkovič Zlata, Sv Jakob v Slov. 
goricah, osebno izkaznico, reg. številka 
38410, ser. št. 0196958, izdano pri Sv. 
Jakobu. . 7061 

Bregant Anton, Ljubljana, Korotan- 
ska 6, osebno Vkaznieo, reg. številka 
91721/51, ser. št. F-0114031. •12 

Bužencl Karolina, Medana, T*lešivo 
27, potrdilo o dvolastništvu št. 51$.  7098 

Cigan Marica, Ljubljana, sindikalno 
izkanico, izdano od podružnice delav- 
cev in nameščencev gradbene stroke 
v Ljubljani.      . ' 6941 

Cimperman Marija, Tomišclj, osebno 
izkaznico, ser. št. F-0134069, reg. št. 
14271,. izdano v Ljubljani. 6943 

Čebulj Angelca 88, osebno izkaznico, 
reg. št. 13003, ser. št. F-0133000.      7103 

Cerne Jože. • Ljubljana, Ljubeljska 
13, osebno izkaznico, reg. št. 99356/51, 
ser. št. F-121666 in knjižico o predvo- 
jaški vzgoji št. 1. 7113 

Črnologar Karmen. Ljubljana, Hre- 
nova 6, osebno izkaznico, reg. številka 
99957/51, ser. ši F-0122267. 7043 

Dimiškovič Nikola, Medvode, delovno 
..knjižico. 7030 

Dremelj Avgust, rez. kapetan I. raz- 
reda, Ljubljana, Kapiteljska 7, preklic 
o izgubljeni izkaznici rez. oficirja, iz- 
dan od VP 3112 v Ljubljani, objavljen 
v Uradnem listu LRS, št. 20/52, ker se 
je našla. 7099 

Dšura Ivan, Muta 33, osebno izkaz- 
nico, reg. ši 16946, sei', št. 0278256, iz- 
dano na Muri., 6903 

Fain Adolf, Dolsko 38. knjižico o 
predvojaški vzgoji št. 36. 7104 

Fras Josip, Kukava 6, p. Juršinci, 
Ptuj, osebno izkaznico, izdano v Ptuju, 
reg. ši  13054, set; «t. 0254368. 6635' 

Frelih Valentin, Jesenice, Titov 24, 
osebno izkaznico, ser. št. 03533S6, reg. 
št. 8646. 7AH 

F rie Ciril. Gorišii.     • , osebno izkaz-       , 
pico. št. P 859-SF0269749, izkaznico OF 
in železniško Izkaznico. /      6818 

Fric Ladislav, Gorišnica 16, železni- 
ško izkaznico. 6819 

Funkelj Alojz, Ljubljana, Miklošiče- 
va 5, uslužbensko izkaznico LM, šte- 
vilka 54022, izdano od poveljstva 
LM v Ljubljani. 7112 

G-nnssi Metka, Ljubljana, Hradec- 
kega 62, osebno izkanzico, reg. št. 9.72 
59/51, ser. št. F-0119569, izdano v Ljub- 
ljani. 7011 

Golob Rudolf, Skorno 26, p. Šoštanj, 
osebno izkaznico, reg. št. 90K izdano 
v Šoštanju. ' " 659S 

Grimšič Franc, Maribor, Tezno, Ta- 
borišeč 3, osebno izkaznico, registrska 
številka 19911, serijska št-.ilka 0017257, 
Izdano v Mariboiu. 7052 

Herič Francka, Dragomer. sindikalno 
izkaznico. 7036 

Herič Stanko, Dragomer, delovno 
knjižico. "037 

Horvat Rudolf, Sp. ščavnica 30, oseb- 
no izkaznico št. 74854'17844/6, orožni 
list, izdan od poverjeništva za notranje . 
zadeve Radgona, izkaznico za znižano 
vožnjo, glasečo se na ime Horvat Ru- 
dolf, tesar DVGA stanujoč . Spodnja 
Ščavnica 31 ter "izkaznico za znižano 
vožnjo za že. J in dva otroka.       6S65 

Hus Jožica, Ljubljana. Cesta v Rožno 
dolino X, escilo izkaznico, reg. števil- 
ka 3735/31   ser. št. F-005%61.    ,    '7034/ 

Ipavec^Jože,  Trstenik  130, obmejno* 
osebno izkaznico, ser. št. 0315403,. reg. 
št. "719, izdano v Solkanu. 7008 

Irt Janez, Ljubljana, Polje 79, oseb- 
no izkaznico št. 82644. 7Ì07 

Jakopič   Terezija,   roj.   9.   X.   1912, 
Kranj, osebno izkaznico, reg. št. 11032,    , 
ser. žt. 0187342. " 6790 

Jerak Aleksander, Sp. Florijan, p. 
Šoštanj, osebno izkaznico, ser. št. G— 
0157166, reg. št. 0456, izdano 9. X.' 1951 
v Šoštanju. ; 6129 

Jçzernik Jože, Ljubno pri • Celju, 
osebno izkaznico, reg., št. 12884.     6620 

Jug Franc, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 20604/51, izdano v Ljub- 
ljani,   knjižico  za kolo in sindikalno      / 
knjižico ši 58616.  . 6939 

Jurgec Ludvik, Lancova vas,' Videm 
pri Pluju, osebno izkaznico, reg. št. 
46618, ser. ši 0290855 in knjižico za ko- 
lo št. 2195. 4' ' 6822 

Juričič Silva, Ljubljana, Puharjeva, 
12. osebno izkaznico št. 19T06, izdano v 
Postojni. 7106 

Kaisersberger Marija, štuki 6, Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 4782, ser. it. 
0247095, izdano v Ptuju. 7115'. 

Kidrič Ivan, roj. 25. XII. 1874, Zg. 
Laže 24, Loče,, osebno izkaznico reg. št. 
0761614, izdano v Poljčanab. '6834 

Klanšek Ema, rojena.Snoj 26. V. 
1922 v Trbovljah, osebno iskaznico, 
ser. št. F-0716023 reg. številka 2715, iz- 
dano v Trbovljah 7088 
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Kiemenčič Janez, Tovarna >Sava«, 
Kranj, osebno izkaznico, ser. številka 
0182808,  reg. št. 6498. 6902 

Kokol J uli jana, Gornje Radvanje pri 
Mariboru, Pirnatova 19, osebno izkaz- 
uico, reg. št. 27247, ser. št. 53949, izda- 
no v Mariboru. 7051 

Komi ja n< Franc, Ljubljana, Tavčar- 
jeva 15. osebno izkaznico, reg št. 
4924/50. ser. št. F-0027234, izdano v 
Ljubljani. 7010 

Korenčič Rudolf, Rudnik 65, osebno 
izkaznico, it. R 32409-51, izdano v Ljub- 
ljani in sindikalno izkaznico.        7012' 

Kos Marija, Ljubljana, Kapiteljska 
11, osebno izkaznico, leg. št. 96875/5). 
ser. št. F-0119185. 7032 

Krr.ažer Jože, Ljubljana, Črtomirova 
20, osebno izkaznico, reg. št. 30565, sur. 
št. 0273S75 knjižico za kolo in sindi- 
kalno knjižico. 7410 

Lapuh Anton, Krška vas 25, osebno 
izkaznico, reg. št. 29125) ser. št. 0407435, 
izdano 12. III. 1951 v Krškem; dovolje- 
nje za prodajo lastnih izdelkov doma- 
če obrti po sejmih in trgih v prepisu,. 
overieno  po  sodišču   v  Brežicah  dne 
7. VI. 1952, št. Ov 571/52 izdano .od 
OLO Krško, 25. III. 1952, št. 267/i-TS; 
invalidsko odločbo , izdano od invalid- 
ske komisije pri štabu IV. armije, št. 
4500 z dne 6. I. 1947; člansko knjižico 
Zveze vojnih invalidov, št. 34768, izda- 
no v Krškem in izkaznico za vožnjo 
po železnici in z avtobusom za vojne 
invalide, št. 93048. 6970 

Lipar Ivo, Mengeš 14, sindikalno iz- 
kaznico št. 75428.      ' 7105 

Litostroj, Ljubljana, prometno knji- 
žico za orikolico znamke »Shukert« 
S—845. .,    7038 

Lobonder Minka, Kranj, Prešernova 
1, osebno izkaznico, izdano v Kra- 
nju. 7102 

Lombar Janez, Tržič, Blejska 7, roj. 
17. V. 1879, osebno izkaznico, ser. št. 
013729S, rcg. št. 2588, izdano v Kra- 
nju. 6922 

Marcie Anton, Vuzenica 107, roj. 5. 
VI. 1933, osebno izkaznico, ser. št. 
0282742, reg št. 21432. .   •      6772 

Marijan Majda, < učiteljica, Metlika, 
osebno izkaznico, ser. št. 0487289, reg. 
ït. 3979. 6958 

Markočič Edo, miličnik postaje LM 
Štanjel, roj. 30. I. 1921, uslužbensko iz- 
kaznico, izdano od urnave. LM za Slo- 
venijo v Ljubljani, št. 54153 dne 15. 
VIII. 1952. 6787 

Merkuš Simon, Maribor,  Smoletova 
8, osebno izkaznico, reg. št. 20445, ser. 
št.  13761, izdano v Mariboru. 7056 

Mihelič Ivan, Hudi kot 81, Ribnica' na 
Pohorju, osebno izkaznico, tkg. št. 
31650, ser. št. 0370216, izdano v Rib- 
nici.      - 7060 

Musič Ignac, Kranj, Tavčarjeva 13, 
roj. 8. VII. 1911, osebno izkaznico, ser. 
št. 0180958. i eg. št. 4648. 6770 

Ncčemer Ivan, Jelša 32, p. Leskovec 
pri Krškem, osebno izkaznico', ser. št. 
0402333, reg, številka 24023, izdano v 
Krškem. , "024 

Neïima Frančiška, Kamnik 35, osebno 
izkaznico, ser, št. 0459015, reg. št. 12705 
in sindikalno izkaznico. "049 

iS'ovak Emil, Tržič, Predilniška 8, 
osebno izkaznico, reg. št. 3766, ser. št. 
0138576. 6820 

Novak Josipina, Brcstrnica pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 15365, 
ser. F—0239675, izdano v Ljutomeru 9. 
III. 1951. 6708 

Ocepek, Matilda, Ljubljana, Černe- 
tova 4, osebno izkaznico, št. 0089966/ 
67656-51. 7108 

Pasarič Anton, Trdnjava, Rudnik Ko- 
čevje št. 283, osebno izkaznico, ser. št. 
F-0722075, reg. št. 2608, izdano v Trbov- 
ljah, izkaznico za vožnjo in sindikalno 
izkaznico. 6815 

Pavcc Vlado, Ljubljana, indeks go- 
zdarske fakultete v Ljubljani.        7009 

Peric Jolanda, Ljubljana, Mestni trg 
19, osebno izkaznico, izdano na Re- 
ki. , 7100 

Pcrko Ana, Ljubljana^ Titova 41, 
osebno izkaznico, reg. št. 93406/51, ser. 
št. F-0115716. 7047 

Pefrič Marija, Rakek 137, roj. t. VIL 
1923, osebno izkaznico, ser. št 623824. 

10914 
Petrovič ^ti/aheta. L?.. Radvanje, Ko- 

sova 12 pri î'ariboru, osebno izkazni- 
co, reg. st.- 48965. ser, št 00487, izdano 
v Mariboru 15. V. 1951. 6696. 

Plasouik Pavla, Maribor, Tkalski pre- 
hod 9, osebno izkaznico, reg. št. 45673. 
ser. št. 0047860, izdano v Maribo- 
ru 29. III. 1951. 7063 

Podgrajšek Ivan, roj. 6. VI. 1928,, Su-- 
fer, Slov. Gradec šolska 4, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 14136. serijska številka 
0363246. 6237 

Pokrivač Katarina, Kog 68, osebno 
izkaznico, ser. št. F-0240250, rcg.* št. 
15940. 6793 

Pokrivač Mihael, Kog 68, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F-0228494. registrska 
št. 4184. 6792 

Polšak Jakoh, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, rcg. št. 5171/50, ser. št. F— 
0027481, in sindikalno izkaznico, izdano 
v Ljubljani. 7015 

PrznUc Milan, Maribor, Tezno, Štrek- 
Ijeva • vajensko učno pogodbo št. 
850 za električarja v tovarni >Franc 
Leskošek* v Mariboru, izdano v Ma- 
riboru. • '7039 

Razberger Mirko, Trbovlje, Loke 186, 
osebno izkaznico, ser. št. 1-716971, reg. 
št. 366. 6654 

Ražman Roman, Maribor, Mladinska 
2, osebno izkaznico, reg. št. 44642, sei. 
št. 0046S28, izdano 12. III. 1951 v Mari- 
boru. , 7091 

Robe/iiik Igor, Ljubljana, Vegova 
8, osebno izkaznico št. 0036635.       7Q29 

Rus Viktor, Ljubljana, osebno izkaz- 
niep, reg; št. 25023/51, ser. št. F-0047333, 
izdano v Ljubljani. 6940 

Sever Ivanka, Maribor, Podbrežje, 
Pobieška 6a, osebno izkaznico, reg. 
št. 4740, ser. št. 0229050, izdano v Lju- 
tomeru. 7053 

Silič Adam, Maribor, Kopitarjeva 6, 
evid. tablico št. 5571 za motorno kolo 
št. 11613S9, izdano v Mariboru.        7062 

Slana Roman, Maribor, Mladinska 2, 
osebno izkaznico, rcg.- št. 2641, ser. št. 
27122,  izdano  v   Mariboru,  sindikalno 

knjižico Mestnega sindikata >Torbai- 
stvo«. 7064 

Srebačič Frančišk'.. Ljubljana, Kole- 
zijska 4, osebno izkaznico, reg. številka 
96128/51, ser. št. F-0118438. 7041/ 

.-hačič š' an, Ljubljana, Kolezij- 
ska 4, osebno izkaznico, reg. številka 
96315/51, ser. št. F-0118625. 7040 

tenanovič Marija, Ljubljana,. L ju U 
ljanska 29, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 63553/51, ser. št. F-0085865.     7039 

Stepic Amalija, Ljubljana, Predjam- 
ska 20, osebno izkaznico, reg. št. 
90142/51, ser. št. F-0112452, izdano v 
Ljubljani. 7007 

Sterle Marjan, Ljubljana, izkaznico 
Zveze študentov Jugoslavije. 6942 

šauperl Franc, Maribor. Studenci, 
Ruška 87, osebno izkaznico, reg. št. 
20081, ser. št. 13397. izdano v Mari-, 
boru.      , 7058 

štrumbelj Emica, Ljubljana, Stieli- 
ška 24. osebno izkaznico, reg. številka 
89951/51, ser. št. F-0112261. 7048 

»Tobak«, Ljubljana, tovorni list-uni- 
kat, št. 244, izdan na postaji Mlinište 
23. XII. 1951. 6945 

Trpin Angela, Ljubljana, Titova 51a, 
osebno izkaznico, reg. št. 31347, ser. št. 
0210757, knjižico za kolo in karto za 
kurivo. 6947 

Vabič Rajmund, Maribor, Delavska 
6, osebno izkaznico, reg, št- 40505, ser. 
št., 0038251, izdano v Mariboru".       7050 

Valič Pavla,' Ljubljana, Polje 15, 
osebno kaznico, reg. št. 79722/51, ser. 
št. F-0102032. 7035 

Vehovar Ruža, Ljubljana, Graseli- 
jeva 18, osebno izkaznico št. 1071/50, 
železniško izkaznico št. 149683 in sin- 
dikalno knjižico. 7f09 

Velikonja Božena, Ljubljana, sindi- 
kalno knjižico št. 51876, izdano od sin- 
dikata podružnice Piezidija LS LRS. 

6946 
Volgruber Dragica, Maribor, Melje, 

Kcjžarjeva 3. osebno izkaznico, reg. št. 
29725, ,ser. št. 002788'*, izdano v Mari- 
boru. 7054 

Weiss Janko, Ljubljana, Vodovodna 
80, spričevalo T. gimnazije v Ljubljani- 
iz'leta  1948/49.       - 7031 

Zaje Andrej, Ljubljana, Šmartno ob 
Savi, knjižico o predvojaški vzgoji 
št. ^64. 7097 

Zalokar Albin, Ljubljana, VošnJako- 
va 22, osebno izkaznico, reg', št. 18551/50, 
ser. št. F-0040841, sindikalno izkaznico 
in knjižico za kolo znamke >Elita«, 
št. 1212888, izdano v Ljubljani.      7013 

Zavodnik Božidar, Višnja gora, oseb- 
no izkaznico, reg, št. 2370, ser. številka 
F-0002680. 7046 

Zelene Leopold, Maribor, Valvazorje- 
va 44, osebno izkaznico, leg. št. 20670, 
ser. Št. 13996, jzdano v Mariboru.    7053 

Živič Frančiška, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, J eg. št. 59352, ser. št. F-O081662, 
izdano v Ljubljani. 6938 

Žnmor dr. Milan, Ljubljana, Dobri- 
nova 12, evid. tablico št. 854, osebnega 
avtomobila. 7045 

Žvanut Stanislav, Ljubljana, Tržaška 
69, osebno izkaznico, reg. št. 53383/51, 
ser. št F-0075693 in šofersko izkaznico 
s tremi taloni. 7033 

Izdaja >Uradni ll&t LRS«. Direktor in odgovorni urednik: dr.Raetko Mo6ni!<. ••••  tiskarna  >Toneta •••••« v LJubljani 
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za ciana: Žitnik Egon» glavni poslovodja kuril- 
nice JD2; , 

za namestnika: Plaveč Jurij, ključavničar v 
delavnici JD2: 

za člana: Marotti Vilko, personalni referent 
TAM; 

za namestnika: Trpin Milko, predsednik- sindi- 
kalne podružnice MTT. 

U št. 90 
Ljubljana, dne 2. avgusta 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

,  Sekretar: v        • Predsednik! 
France Lubej I. r. f Josip Vidmar 1 r. 

Vlada Ljudske republike Slovenije 
117. 

Na podlagi 2. odstavka 78. člena ustave Ljudske 
republike Slovenije in v zvezi s 15. členom zakona 
o ureditvi visokega šolstva v Ljudski republiki Slove- 
niji izdaja vlada LRS po predlogu predsednika Sveta 
vlade LRS za kmetijstvo in gozdarstvo, predsednika 
Sveta vlade LRS za industrijo ter predsednika Sveta 
vlade LRS za prosveto in kulturo 

odločbo 
o spremembi odločbe o ustanovitvi Gozdarskega 

inštituta Slovenije 

i 
Odločba o ustanovitvi Gozdarskega inštituta Slo- 

venije (Uradni list LRS, št. 17—89/47) se spremeni bo 
predpisih te odločbe. 

2 
Gozdarski inštitut Slovenije se preimenuje v In- 

štitut za gozdarstvo in lesno industrijo Ljudske re- 
publike Slovenije ter se kot finančno in administra- 
iivno samostojna ustanova z vsem premoženjem, ki ga 
upravlja, prenese v pristojnost agronomske in gozdar- 
ske fakultete v Ljubljani. 

3 
Naloge inštituta so zlasti: 
a) vodi in usmerja znanstveno delo v gozdarstvu 

in lesni industriji Ljudske republike Slovenije ter 
spremlja sodobno znanost s tega področja in vzdržuje 
stike s podobnimi ustanovami doma in v tujini; 

b) sodeluje s pedagoško-znanstvenim delom na 
fakulteti in z operativnim delom v proizvodnji; 

c) sodeluje pri usposabljanju in spopolnjevanju 
' strokovnih kadrov gozdarstva, in lesne industrije. 

Vsa gozdnogospodarska in lesnoindustrijska pod- 
jetja Ljudske republike Slovenije morajo nuditi in- 
štitutu potrebno pomoč. 

5 
Inštitut ima v okviru proračuna agronomske in 

gozdarske fakultete v Ljubljani lastni proračun do- 
hodkov in izdatkoV ter upravlja s svojimi obratnimi 
•o osnovnimi sredstvi. ,< 

Odredbodajalec za izvrševanje proračuna je 
direktor inštituta. ' ,      . 

Inštitut vodi institutski svet, ki ga sestavljajo: po 
dva zastopnika fakultetnega sveta agronomske in 
gozdarske fakultete v Ljubljani, Sveta vlade LRS za 
kmetijstvo in gozdarstvo (gozdarstvo) in Sveta vlade 
LRS za industrijo (lesna industrija), znanstveni so- 
delavci inštituta ter zastopnik Društva inženirjev in 
tehnikov gozdarstva in lesne industrije LRS. 

Inštitutu načeluje direktor; direktorja imenuje po 
predlogu inštitutskega sveta predsednik Sveta vlade 
LRS za prosveto in kulturo. 

7 
Natančnejše določbe o ustroju in delu inštituta 

predpiše na predlog inštitutskega sveta s pravilnikom 
fakultetni svet agronomske in gozdarske fakultete v 
Ljubljani v soglasju s predsednikom Sveta vlade LRS 
za prosveto in kulturo. 

8 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSf. • 
St. II—586/1—52 
Ljubljana, dne 1. julija 1952. 

Za predsednika vlade LRS 
podpredsednik: 

' ' Marijan Brëcelj 1. r. 
Minister — predsednik 

Sveta vlade LRS za kmetijstvo 
in gozdarstvo: 

Viktor Avbelj 1. r. 

Za ministra — predsednika 
Sveta vlade LRS za industrijo 

predsednik Gospodarskega sveta 
vlade LRS^ 

Ivnn Mnček 1. r. 

Minister — predsednik 
N Sveta vlade LRS za prosveiu 

in kulturo:     .    i       * 
Boris Ziherl 1. r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
118. 

Na podlagi 19. točke 44-. člena in 82. člena ustave 
LRS izdaja minister — predsednik Sveta vlade LRS 
za prosveto i"n kulturo 

odločbo 
i     o ustanovitvi vzgojnega zavoda v Karani gorici 

(OLO Radovljica) 

1 l 

( Ustanovi se vzgojni zavod za duševno zaostalo 
mladino v Kamni gorici (OLO Radovljica). 

2 '    * 

r Zavod je republiška samostojna posebna vzgojna 
ustanova pod neposrednim vodstvom in nadzorstvom 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo. 

3 

Namen zavoda je. da duševno zaostalim'oziroma 
nerazvitim otrokom, ki so zaradi svojih duševnih po- 
manjkljivosti toliko ovirani v svojem razvoju, da se 
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ue morejo vzgajati iu izobraževati skupaj z drugimi 
normalno razvitimi, zdravimi otroki, nudi vso po- 
trebno vzgojo, jih privadi na redno življenje v skup- 
nosti ter jim omogoči redno osnovno šolanje in iz- 
obrazbo, s katero bi se lahko pripravili za -primeren 
poklic. 

4 
V zavodu sta pomožna osnovna Sola in internat za 

učence. 
5 

' Zavod sprejema praviloma le šoloobvezne duševno 
nerazvite in zaostale otroke obeh spolov iz vse Slove- 
nije, ki so toliko zmožni, dn se lahko vzgajajo in 
šolajo v posebnih vzgojnih zavodih. 

V' prvi   razred   pomožne   šole   se   smejo   vpisati 
otroci, ki so dovršili sedmo leto starosti. V višje raz- 
rede pa se vpisujejo po opravljenem nižjem razredu. 

Otroci se sprejemajo po navodilih, ki veljajo za 
sprejem učencev v pomožne šole. 

6 
Zavod   vodi   ravnatelj,  ki   mora  biti   defektolog; 

imenuje ga minister — predsednik Sveta vlade LRS 
za prosveto in kulturo.1 

7 
Zavod ima primerno število učnovzgojnega, admi- 

nistrativnega in pomožnega osebja; nastavlja ga mini- 
ster — predsednik Sveta  vlade LRS za prosveto in 
kulturo po ravnateljevem  predlogu. 

8 
Zavod se vzdržuje iz n-vojega posebnega pred- 

računa dohodkov in izdatkov v sestavu proračuna 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo. 

Ravnatelj zavoda je odredbodajalec za izvajanje 
proračuna. ' 

9 
šolanje v zavodu je brezplačno. 
Višino oskrbnine oziroma prispevka in način pla- 

čevanja za vzdrževanje v internatu zavoda se določata 
po veljavnih posebnih predpisih. 

*t0. 
Natančnejše predpise o organizaciji  in delu za- 

voda izda Svet vlade LRS za prosveto in kulturo. 

11 

Zavod začne i^slovati v začetku šolskega leta 
1952/53. ' •    c. 

12 
Ta odločba velja takoj. 
•. št. 1877/5 • ' 
Ljubljana, dne 14. julija 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosveto. in kulturo 

Boris Ziherl 1. r. 

Popravek 

V besedilu popravka n-i 214. strani Uradnega lista 
LRS, št. 19 se mora v petem odstavku 9. vrsta pravilno 
glasiti: naselje »Škocjan« (in ne »Skocijan«, kakor je 
bilo pomotoma natisnjeno). Uredništvo 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 36 z dne 9. julija 1952: 

428. Odločna o povračilu (regresu) razlik pri cenah zdravil 
za skladišča in lekarne. 

429- Pravilnik o plačah.delavcev, ki so zaposleni na gle- 
daliških odrih in v gledaliških delavnicah. 

430. Odredba o obračunu cen pri uvozu oziroma izvozu. 
431. Navodilo  o  spremembah in  dopolnitvah  navodila k 

odločbi o znižanih prodajnih cenah za industrijske pro- 
dukte, ki so  namenjeni za kmetijsko produkcijo in 
ribištvo. 

432. Navodilo za finansiranje projektov za gradbene ob- 
jekte v letu 1952, ki se bodo začeli graditi v 1. 1953. 

433. Navodilo o povračilu (regresu) razlik pri cenah ku- 
riva za.potrebe prebivalstva. 

434. Navodilo o rokih za obračun cen pri uvozu i oziroma 
izvozu ia za vplačilo-razlik, ki se pokažejo pri tem 
obračunu. i 

435. Navadilo o povračilu (regresu) za razlike pri cenah 
zdravil. 

436. Odločba o dovoljevanju kreditov za nabavo traktor- 
jev, kmetijskih strojev in priprav. 

437. Odločba o obrestnih merah pri kratkoročnih kreditih 
izvoznih podjetij iu podjetij v likvidaciji. 

438. Odločba o ustanovitvi iniciativnega odbora za usta. 
novitev zvezne trgovinske zbornice. 

439. Odločba o cenah za zdravila. 
440. Odločba o razveljavitvi predpisov o rabatih za zdra- 

vila in sanitetno blago. 
441. Odločba o vrstah blaga in- količnikih za obračun cen 

' pri uvozu. / 
442. Odločba o blagu, ki ga lahko izvozijo v paketih neregi- 

strirani izvozniki in zasebniki. 
443. Odločba o vrstah blaga in količniidh za obračun cen 

pri 'izvozu. 
444. Odločba o trgovskih strokah. 
445. Odločba o spremembi odločbe o ugotavljanji, vredno- 

sti in o uporabi količnikov'za uvoženo blairo. 
446. Odločba o jugoslovanskih standardih za proizvode ke- 

mične industrije. 
Popravek pravilnika o nazivih in plačah izvršilnih usluž- 

bencev v resoru pomorstva. 

Št. 37 z dnft 16. julija' 1952: 

447. Uredba o  nagrajevanju  vajencev 
448. Uredba o javnih radijskih oddajnih postajah in o ra- 

dijskih oddajah. •, 
449. Uredba o odpravi novinarske in diplomatske visoke 

šole v Beogradu. 
450. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pri- 

spevku za socialno zavarovanje: 
451. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o delov- 

nih razmerjih ter plačah .umetnikov in pomožnega 
umetniškega osebja. 

452. Uredba o spremembah in dopolnitvah temeljne ured- 
be o nazivih in plačah uslužbencev državnih or- 
ganov. .     •   . 

453. Uredba o epTemembah in dopolnitvah uredbe o'na- 
živih in plačah uslužbencev Narodne banke FLPiJ. 

454. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o na- 
zivih in plačah železniškega osebja. 

Izdaja >üradni liet LRS<. — Direktor » odgovorni urednik: dr, Ras tko Močnik — tiska tiskarna >14meta Tomžiča< — vs: s 
Ljubljani. — Naročnina: letno 540 din. — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, po 
óoiti 8 din ?••. — Uredništvo in uprava: LJubljana, Kidričeva «prej Gajeva) ulica 5, poštni pred3l 336. — Telefon uprave 55-79 

-. Čekovni račun:,601.90180-0 -,.-.-.' 
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Leto DC V UUBUANL dne 19. avgusta 1952 Številka 23 

VSEBI1U: 
119. Ukaz o prenosu pravice gospodarjenja a zemljišči in 

s poslopji od Ljudskega odbora mestne občine Kranj 
/ na republiško podjetje >Cegrad<. 

120. Odločba o imenovanju okrajne  volilne  komisije  za' 
okraj Kočevje. 

121. Odločba  o   imenovanju   okrajne  volilne  komisije  za 
okraj Novo mesto. 

122. Odločba  o  imenovanju   okzajne   volilne  komisije  za 
okraj Ljutomer. 

123. Odločba  o imenovanju  okrajne  voulue  kaniaje z* 
okraj Postojna. 

124. Uredba o plačah hišnikov. 
125. Uredba o plačah gospodinjskih pomočnic. 
126. Uredba o ureditvi prometa z lesom. 
127. Odredba o načinu obveznega priglašanja in o ukrepih 

za preprečevanje obolenj zaradi zastrupitve z živili. 
—   Popravek. 

Prezidij Ljudske slçupHane LRS 
119. 

Na podlagi 22. točke 4. člena zakona o Prezidi j u 
Ljudske skupščine LR Slovenije z dné 23. aprila 1947 
in 2. odstavka 29. člena zakona1 o"ljudskih odborih 
mest in mestnih občin z dne 8. julija 1952 ter po zasli- 
šanju Ljudskega odbora mestne občine Kranj izdaja 
Pre2idij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o prenosu pravic gospodarjenja z zemljišči in s po- 
slopji od Ljudskega/ odbora mestne občine Kranj na 

• .  -   . republiäko podjetje »Cegradc/      : '   ..' 

i; člen i   i     '•"'*• »-. ~ ,'.     ••-*)' 

Od Ljudskega odbora mestne občine Kranj ,se' 
brez povračila protivrednosti prenese na-republiško' 
podjetjema cestna vzdrževalna dela >Gegrad« vLjub- 

Jjani, Parmova 33, pravica gospodarjenja,-z nepre- 
mičninama parcela št. 50 — vrt iu parcela št. 52/3 — 

. stavbisče s stanovanjsko hišo, ki sta. obe pripisani 
vložku št. 297 k. o. Primskovo. •  ,  .   , 

2.1 čl en 

.    Novi organ za gospodarjenje je .dolžan v primeru 
regulacije okolice mesta  Kranj "gornji  nepremičnini 
brez  povračila protivrednosti, vrniti Ljudskemu  od- 

"boru mestne občine Kranj v rabò in gospodarjenje. 

•.     3. čleuV . -,!.•   •„•     . 

Ta ukaz velja takoj. 

U št. 96 - • 
Ljubljana, dne 16. avgusta 1952.       .. , 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE     • 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE , 

./ •"• ' • .'-:  '  «' ". ' 
Namesto sekretarja 

podpredsednik: • Predsednik: 
Ivan Regent 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

120. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah,in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraji 
nega ljudskega odbora Kočevje 

odločbo 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Kočevje 

V okrajno volilno komisijo za okraj Kočevje' M 
imenujejo: 

za predsednika: Zupane Hajko, predsednik 
okrajnega sodišča Kočevje; 

za namestnika: P e z,dirc Janko, »odnik okraj- 
nega sodišča Kočevje; , 

za člana: Volf Blaž, sodnik za prekrške v Ko- 
čevju; 

za .namestnika: J u t a k Božo, uslužbenec OLO 
Kočevje; 

za člana: V o v k Peter, uslužbenec OLO Kočevje; 

za namestnika: Ur h Rudi> uslužbenec OLO Ko- 
čevje; •   , 

za člana: Struna Herman, uslužbenec OLO 
Kočevje;. / 

za namestnika: H e 1 m i h Dušan, uslužbenec 
OLO Kočevje; 

za člana: Krničnik Ignacij, uslužbenec OLO 
Kočevje; 

za namestnika: Baraga Justi, uslužbenka OLO 
Kočevje.      ' 

U št. 92 
Ljubljana, dne 16. avgusta 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

, • 
Namesto sekretarja 

podpredsednik: 
4Ivaa Regent 1. r. 

Predsednik: 
Josip Yidmax 1. r. 

A 
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121. 
Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in. odpo- 

klicu odbornikov ljudskih   odborov   izdaja   Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega-odbora Novo mesto 

t : 
odločbo 

o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 
^.    Novo mesto 

Y okrajno volilno komisijo za okraj Novo mesto 
ee imenujejo: 

za  predsednika:   Re g v ar t   Milan,  predsednik 
okrajnega sodišča v Novem mestu; 

za namestnika:   Cer ček  Janko, sodnik okrož- 
nega sodišča T Novem mestu; 

za člana:   Sorn   Maks,   uslužbenec OLO   Novo 
mesto; 

*za namestnika:   Smid   Stane,   direktor Tovarne 
igrač v Novem mestu; 

za člana:  Šetinc Erna, uslužbenka OLO Novo 
mesto; 

za namestnika:  K o 1 e n c Milka, direktor trgov- 
skega podjetja >Rog< v Novem mestu; 

za člana:   Verbfič  Miro, uslužbenec OLO Novo 
mesto; 

za namestnika:   Cvetkov ič   Jože,  uslužbenec^ 
Okrajne zveze kmetijskih zadrug v Novem mestu; 

za člana:   P o č r v i n a   Anton,   uslužbenec OLO 
'Novo mesto; 

za namestnika: K o t n i k Viktor, poslovodja Kme- 
-tijske-žadruge v Novem mestu. 

U št. 93 
Ljubljana, dne 16. avgusta 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
•• LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Nameäto sekretarja 
podpredsednik: Predsednik: 

Ivan Regent 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

za člana: Glavnik Jože, načelnik oddelka za 
gospodarstvo OLO Ljutomer; 

za namestnika: Zadravec Branko, tajnik OLO 
Ljutomer;   - 

za člana: S o š t a r i č Jože, uslužbenec OLO Lju- 
tomer; • -     •     •• 

za namestnika: Potočnik Valter, uslužbenec 
OLO Ljutomer; 

za člana: Pevec Aleksander, uslužbenec OLO 
Ljutomer; 

za namestnika: JeleB Danilo, uslužbenec OLO 
Ljutomer. 

U št. 94 
Ljubljana, dne 16. avgusta 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Namesto sekretarja 
podpredsednik: Predsednik: 

Ivan Regent 1. r. Josip Vidmar 1. r. 
s 

122. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Ljutomer 

4 - 
odločbo 

o imenovanju okrajne.volilne komisije za okraj 
Ljutomer 

V okrajno volilno komisijo za okraj Ljutomer se 
imenujejo: 

za predsednika: 'Podlesek Jože, predsednik 
okrajnega sodišča v Ljutomeru; 

za namestnika: Horvat Koloman, sodnik okraj- 
nega sodišča v-Ljutomeru; 

za člana: G o r e n c Franc, predsednik okrajnega 
sodišča v Gornji Radgoni; ,    - 

za namestnika: Novak Anton, sodnik okrajnega 
sodišča v Gornji Radgoni; ., -.   ..   . 

123. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Postojna 

odločbo 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Postojna 
V okrajno volilno komisijo za okraj Postojna se 

imenujejo:' "' 
za predsednika: Potočnik Branko, predsednik 

okrajnega sodišča r Postojni; 
za namestnika: dr. Lippa i Viljem, sodnik 

okrajnega sodišča v Postojni;' 
za člana: F e r j à n Karel, nameščenec v Postojni; 
za  namestnika:   H le de.   Anton,  nameščenec  v 

Postojni; 
za člana: Dolenc Izidor, upravnik Reševalne 

postaje v Postojni; 
za namestnika: Kerieran Dore, nameščenec 

v Postojni; 
aa člana: Kodrič Avgust, nameščenec v Po- 

stojni; ' 
za namestnika: D r o 1 e Vinko, nameščenec • 

Postojni; 
za člana: Matic. Krsto, nameščenec v Ilirski 

Bistrici; 
za namestnika: S a m s a Slavka, nameščenka v 

Ilirski Bistrici. 

Ust. 95 
Ljubljana, dne 16. avgusta 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Namesto sekretarja 
podpredsednik: Predsednik: 

Ivan Regent 1. r. Josip Yidmar 1. r. 
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Vlada Ljudske republike Slovenije 
124. 

Na podlagi drugega odstavka 9. člena uredbe o 
plačevanju delavcev in nameščencev, zaposlenih pri 
zasebnih delodajalcih (Uradni listFLRJ, št. 16—161/52), 
izdaja vlada LRS po predlogu Sveta vlade LRS za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko in Sveta vlade 
LRS za gradbene in komunalne zadeve 

uredbo 
o plačah hišnikov 

' 1. člen 

Plača hišnika se določi s pogodbo, ki jo skleneta 
hišnik in uprava oziroma lastnik poslopja. 

2. člen 

Plača hišnika se določi mesečno in dnevno tako, 
da se ob sklenitvj pogodbe sporazumno določi, koliko 
delovnih ur potrebuje hišnik povprečno na dan ali na 
mesec za izvršitev rednega hišniškega dela. 

3. člen 

Hišniku se za opravljanje običajnih hišniških del 
ne sme plačati manj kot 23 dinarjev na uro. 

Če opravi hišnik poleg običajnih hišniških del tudi 
še druga dela, ki mu jih lastnik ali upravitelj hiše po- 
sebej naroči, se ta dela plačajo posebej. Višino nagrade 
za taka dela določita stranki sporazumno. 

4. člen 

Pogodba s hišnikom mora biti sklenjena pismeno 
in mora obsegati tele določbe: 

1. katera dela mora opravljati hišnik, za koliko 
delovnih ur je to delo preračunano, kolikšna je plača 
na dan ali na mesec in kako se plačuje; 

2. kakšne dajatve v riaravi (stanovanje, voda, raz- 
svetljava in podobno) pripadajo hišniku in njihova 
vrednost; vrednost teh dajatev je treba odračunati od 
denarnega zneska plače, določene po 1. točki; 

3. določbe o odpovedi in o drugih načinih pre- 
nehanja delovnega razmerja; 

4. določbo o letnem dopustu; v 

5. kako se plačuje hišnik v primerih, ko, brez 
lastne krivde ne more opravljati hišniških del; ali 
je hišnik dolžan, v takem primeru preskrbeti nado- 
mestilo. 

V pogodbo se lahko sprejmejo tudi druge določbe 
o pravicah in dolžnostih hišnika, kolikor niso v na- 
sprotju z veljavnimi predpisi.    "' 

5. člen 
Ko delovno razmerje.preneha, mora hišnik izpraz- 

niti stanovanje, ki ga ima na podlagi pogodbe kot 
hišnik. . . .   r 

6. člen 
Ta uredba velja za vse hišnike v zasebnih poslop- 

jih, v poslopjih zadružnih in družbenih organizacij in 
Podjetij in. tudi v poslopjih, ki so v upravi državnih 
Uradov, zavodov in podjetij.'1 

7. člen 
Odredba o plačah hišnikov in odredba o spre- 

membi te uredbe (Uradni'list LRS,-št. 51—185/46 in 
59—256/49) prenehata veljati. • - 

/ 8. člen 
Navodilo za izvrševanje te uredbe predpiše po 

potrebi republiški organ, ki je pristojen za delovna 
razmerja. 

9. člen 
Ta uredba začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«, uporablja pa se od 1. avgusta 1952. 
Št. II 537/1—52. 
Ljubljana, dne 25. julija 1952. 

Minister — namestnik 
predsednika 

Sveta vlade LRS Predsednik vlade LRS: 
za ljudsko zdravstvo Miha Mari*ko 1. r. 
in socialno politiko: 

Tone Fajfar L r. 

125. 

Na podlagi 9. člena uredbe o plačevanju delavcev 
in nameščencev, zaposlenih pri zasebnih delodajalcih 
(Uradni list FLRJ, št. 16—161/52), izdaja vlada LRS 
po predlogu predsednika Sveta vlade LRS za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko 

uredbo 
o plačah gospodinjskih pomočnic 

1. člen 
Gospodinjskim pomočnicam, ki žive z delodajalcem 

v gospodinjski skupnosti zato, da opravljajo gospo- 
dinjska dela za določeno plačo, in je to njihova glavna 
zaposlitev, pripada najmanj 3S00 dinarjev mesečne 
plače, če opravlja samostojno vsa gospodinjska opra- 
vila in tudi kuha, pa mesečna plača najmanj 4500 
dinarjev. 

Od zneska plače se od računa, vrednost dajatev v 
naravi (hrana, stanovanje in drugo), ki jo določita 
stranki sporazumno.JTa vrednost pa ne sme presegati 
2800 dinarjev mesečno. ',,,••'' 

Pogodbo skleneta delodajalec in gospodinjska po- 
močnica ustno ali pismeno. 

2. člen 
Za osebe, ki opravljajo gospodinjska ali podoba* 

opravila samo od časa do časa ali samo nekaj Ur 
dnevno  (postrežnice)   ne  veljajo  določbe  te uredb«. 

3. člen s 
< 

Odredba o plačah gospodinjskih pomočnic in 
odredba o spremembi te odredbe (Uradni list LRS, 
št. 51—184/46 in 39—257/49) prenehata veljati. 

4. člen 
Navodilo za izvrševanje te uredbe predpiše-po 

poirebi republiški organ, ki je pristojen za delovna 
razmerja. 

5. člen 
Ta uredba začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«, uporablja-pa se od 1. avgusta 1952. 

St.' II 538/1-52 
Ljubljana, dne 25. julija 1952. 

Minister — namestnik 
predsednika 

Sveta vlade LRS "        Predsednik vlade LRS: 
za ljudsko zdravstvo Miha Marinko l r. 

-•   rin'-socialno-' politiko: 
Tone Fajfar 1. r. * 
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126. 

Na podlagi i. člena zakona o pooblastilu vlade 
LES za izdajanje uredb na področju narodnega go- 
spodarstva izdaja vlada LRS po predlogu predsednika 
Sveta vlade LRS za industrijo, predsednika Sveta 
vlade LRS za kmetijstvo in gozdarstvo in predsednika 
Sveta vlade LRS za blagovni promet 

uredbo 
o spremembi in dopolnitvi uredbe o ureditvi prometa 

z lesom 

Uredba o ureditvi prometa z lesom (Uradni list 
LRS, št. 26-137/31), Jci je bila delno spremenjena s 25. 
členom uredbe o izravnavi posebnih predpisov o pre- 
krških (Uradni list LRS, št. 14-58/52), se spremeni in 
dopolni tako, da se njeno spremenjeno in prečiščeno 
besedilo glasi: 

Uredba 
ó ureditvi prometa z lesom 

1. člen 
Da se v Ljudski republiki Sloveniji okrepi nad- 

zorstvo nad pravilnim izkoriščanjem gozdov in pre- 
prečijo špekulacije z lesom, se ureja promet z lesom v 
Ljudski republiki Sloveniji po določbah te uredbe. 

Za les po določbah te uredbe se štejejo: les na 
panju, vsi sortimenti lesne proizvodnje in žagan les. 

2. člen     • 
Les smejo kupovati: 
1. državna in zadružna gospodarska podjetja, ka- 

terih poslovni predmet je predelava lesa ali promet 
z 'lesom;      '•      ' 

•  2.: kmetijske zadruge in zadružna' podjetja les'iz 
zadružnih in zasebnih gozdov; 

3. zasebniki samo les za potrebe svojega gospo- 
darstva in za potrebe svoje obrti, če je ta po pred- 
pisih registrirana. 

Zasebniki ne smejo prekupčevati z lp'om 

3. člen 
Lés smejo prodajati: 
1. državna gospodarska podjetja, katerih poslovni 

predmet je promet z lesom; 
l •    2. kmetijske zadruge in zadružna podjetja kupcem 
iz 2. člena te uredbe; 

3. zasebni lastniki in upravitelji državnih, za- 
družnih in zasebnih gozdov, če dobijo sečno dovoljenje 
po pravilniku o dovolitvi sečnje ter o načinu in času 
izkoriščanja gozdov. Ti smejo ta les prodajaj držav- 
nim in zadružnim gospodarskim podjetjem in kmetij- 
skim zadrugam, zasebnikom pa le za potrebe, nave- 
dene v 3. točki 2. člena te uredbe. 

4. člen 
Za vsak prevoz lesa, ki se prevaža iz kraja v kraj 

z vlakom, kamionom ali splavom, je potrebna posebna 
spremnica. 
.Spremnice za prevoz lesa se izdajajo po obrazcu, 

ki je priložen tej uredbi in je sestavni del te uredbe. 
Spremnica se izda v dveh izvodih. Prvi izvod obdrži 
in hrani najmanj dve leti organ, ki'je spremnico izdal, 
drugi izvod.dobi prevoznik, ki mora po opravljenem 
prevozu oddati spremnice prejemniku lesa. Pri želez- 
niških prevozih lesa se mora spremnica priložiti tovor- • 
nemu listu. 'Vsi razpredelki spremnice morajo biti 
izpolnjeni. 

Rok veljavnosti spremnice določi organ, ki je 
spremnico izdal. Ta rok ne sme biti večji kakor 10 dni. 

Organi, ki izdajajo spremnice, morajo voditi o 
izdanih spremnicah seznam z navedbo zaporedne šte- 
vilke spremnice, imena, priimka in bivališča pošilja- 
telja (prodajalca — oddajalca) in prejemnika lesa ter 
količine in vrste lesa. 

5. člen 

Spremnice za prevoz lesa izdajajo: 
1. gozdna gospodarstva in lesna industrijska pod- 

jetja, za les iz lastne sečnje in za les iz državnih 
gozdov, ki ga kupijo ali prodajo ali sicer prevažajo 
iz kraja v kraj; 

2. v vseh drugih primerih ljudski odbor tistoga 
okraja ali mesta, kjer leži kraj, od koder se les izvaža. 

-< 6. člen    ' 

Izvajanje te uredbe nadzorujejo pripadniki ljud- 
ske milice, državno strokovno gozdarsko in lesno in- 
dustrijsko osebje in drugi organi, ki so po posebnih 
predpisih za to pooblaščeni. 

7. člen 

Kolikor prekrški te uredbe niso kaznivi po kazen- 
skem zakoniku, se kaznuje za prekršek z denarno kaz- 
nijo 10.000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni: 

1. kdor kupuje ali prodaja les v nasprotju s pred- 
pisi 2. ali 3. člena te uredber 

2. kdor prevaža les brez spremnice, če bi jo po 
predpisih 4. člena te uredbe moral imeti; 

3. kdor izda spremnico, dasi je po predpisih 5. 
člena te uredbe ne bi smel izdati, ali kdor izda sprem- 
nico neupravičeni osebi; *    , 

4. organ oziroma za to zadolženi uslužbenec, ki 
ne hrani spremnic ali ne vodi seznama o izdanih 
spremnicah po 4. členu te uredbe; 

5. zasebnik, ki prekupčuje z lesom. 
Če je bil prekršek storjen zaradi gmotne koristi, 

se kaznuje storilec z, denarno kaznijo do 50.000.dinar- 
jev ali z zaporom do 30 dni, če stori prekršek pravna 
oseba, pa z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev'. 

Ob pogojih 39. člena temeljnega, zakona o pre- 
krških se sme izreči tudi odvzem lesa, ki je bil pred- 
met prekrška, če lesa ni mogoče več odvzeti, pa od- 
vzem kupnine oziroma odvzem tistega, kar je prejel 
storilec prekrška za tak les. V dvomu velja, da je bil 
les prodan po tržni ceni. 

8f člen 

Navodilo za izvajanje ie uredbe izda po potrebi 
predsednik Gospodarskega sveta vlade LRS. 

. 9. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. " 

Št. • 405/3—52 
Ljubljana, dne 15. ivr-ita 1°52.. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

Za podpredsednika vlade LRS 
in predsednika  Gospodarskega  sveta 

vlade LRS: 
minister,-za finance LRS: 

Zoran Polič 1; n 
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Razglasi in objave 

Važno opozorilo 

Cena 

V naši založbi so izšle knjižice: 
ZAKON 0 OBČINSKIH LJUDSKIH ODBORIH. Cena 88 din. 
ZAKON 0 OKRAJNIH LJUDSKIH ODBORIH. Cena 38 din. 
ZAKON O LJUDSKIH ODBORIH MEST IN MESTNIH OBČIN. 
38 din. 
ZAKON  O  VOLITVAH IN  ODPOKLICU  ODBORNIKOV  LJUDSKIH 
ODBOROV. Cena 38. din. 

STENSKI ZEMLJEVID 
»Upravna razdelitev Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in 
občine« po stanju dne 9. julija 1952 (zakon z dne 19. IV. 1952 in 9. VII. 
1952) je tudi že v prodaji. Zemljevid'je izdal Zavod za statistiko in evi- 
denco URS, založil Uradni list LRS, sestavil in narisal pa Marinšek 
Franc. Cena 50 din. ' 

Dobi se pri >Uradneni listu LRSc, Ljubljana, Kidričeva 5 in po 
knjigarnah. 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS« 

Razglasi ministrstev 
Št. IV-3629/1-52 6933 

Sprememba 
rodbinskega imena 

/ odločbo Ministrstva za notranje za- 
deve LRS. št. 3629/1-52 z dne 28. VII. 
1932 je bila na podlagi 21. člena zako- 
na o osebnih imenih dovoljena spre-' 
memba priimka Drekonja Branku, roj. 
25. XII. 1925 na šentviški gori, okraj 
Tolmin, v >D r a g o n j a<. 

Ministrstvo za notranje zadeve L.RS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri   rsakl   registraciji  je   sedei  podjetja 
otnačen » besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali Üt>ri»a pa t datuma 

Vpisi 
1615. 

Besedilo: »Elektroprojekt«, Ljub. 
ljana. 

Poslovni predmet: Izdelovanje pro- 
jektov za gradnjo hidroelektrarn, teh- 
nični nadzor nad' izvrševanjem projek- 
tov, predhodna raziskovalna_ dela, da-, 
janje tehničnih konsultacij in eksper- 
tiz. Projektiranje daljnovodov, razde- 
lilnih in transformatorskih postaj do 
110 KW, projektiranje termoelektrič- 
nih central. 

Podjetje je ustanovila vlada FLRJ, 
odločba Pov št. 859/50 z dne 24. VIII. 
1950; v pristojnost LRS je prešlo z 
odredbo vlade FLRJ št. 282 z dne 31. 
III. 1951. .      .. 

Operativni planski voditelj je 
Glavna direkcija elektrogospodarstva 
L^S. 

Za podjetje podpisujejo: 
. ing. Korošec Vekoslav, direktor, sa- 
mostojno', v obsegu zak. pooblastil in 

•Pravil podjetja; Tomše Valentin, po- 
dočnik direktorja, in  Brejc  Ivo, >se- 

kretat', ki podpisujeta v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu; Porenta 
Marija, računovodja, sopodpisuje li- 
stine po 47. členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 2?. februarja  1952. 
Št. 243 104—1932 . 2130 

1616. 
Besedilo: »Tehnometnk trgovina s- 

tehnično železnino in kovinskim bla- 
gom v Ljubljani. 

Poslovni predmet: Trgovina s tehnič- 
no železnino in kovinskim blagom, v 
smislu odločbe o ustanavljanju in de- 
lu tehničnih trgovin (Uradni list FLRJ, 
št. 17—177/52). 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. II-610/2-52 z dne 28. VI. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kumar Andrej, direktor, . mostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in piavil pod- 
jetja; Bratun Ivo, glavni računovodja, 
sopodpisuje listine po 47. členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 2. julija 1952. 
Št. 245 292—1932 6574 

1616 a. 
Besedilo: >Commerce«, Ljubljana. 
Poslovni piedmet: Opravljanje za- 

dev zastopstva z' inozemskimi firmami, 
izvrševanje predstavništev inozemskih 
firm, konsignacijska skladišča. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. II—634/1—52 z dne 9. VII. 
1952, 

Gospodarska uprava podjetja: Svet 
za blagovni promet LRS. 

Za podjetje podpisujejo: 
Cunder Stane, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil pod. 
jet ja: Machiedo Mirko, računovodja, 
sopodpisuje listine po 47. členu szdgp, 
Deržaj Jožica, disponent, sopodpisuje 
V odsotnosti računovodje, v istem ob- 
segu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne   I?,  julija  1952. 
.    Št. 243—314—1952 • 7352 

1617. 
Besedilo: Trg podjetje >Rog< (Ljub- 

ljana, Tomšičeva 3). 
Poslovni predmet: Prodaja mesa in 

mesnih izdelkov, izdelovanje mesnih 
izdelkov, predelava in sušenje me» 
ter vsa diuga dela te stroke.   . 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljublja- 
na, odločba Preds št. 69 z dne 20. XIL 
1951. 

Operativni upravni voditelj: MLO 
Ljubljana, svet za gospodarstvo. 

Poslovalnice: Tržaška 81, Napoleonov 
trg 2, Miklošičeva 17, Stožice 44, Kra- 
kovski nasip 10. Rožna dolina, Cesta 
II. a/14 in Pogačarjev trg. 

Za podjetja podpisujejo: Poglajen 
Stane, direktor. Križnar Edo, knjigo- 
vodja, in'Babnik Fianc, blagajnik* • 
odsotnosti direktorja. v   ' 
MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 

dne 25.julija  1952. 
G   št. 1662/52       '    *  6953 

1618. 
Besedilo: »Pavlihat  (Ljubljena). 
Poslovni predmet: Izdajanje humo- 

rističnega lista ter domačih in tujih 
humorističnih del. 

Ustanovitelj podjetja: Novinarsko 
društvo Slovenije dne  1. I. 1950.  ' 

Operativni upravni voditelj: ' Novi- 
narsko društvo Slovenije. '  ' 

Za podjetje podpisujejo: 
Kranjec Ivan. direktor, Verdjan Vla- 

dimir, uptavnik, špenko Anica,,knji- 
govodja, in Bernik Marija, blagajni- 
čarka. .. 
MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 

1 dne 6. avgusta 1952. 
y G št.  1348/52 ' :     •''*-• 7185 

1619. .../'..«• 
Besedilo:  Apnenik -  Pecovnik.» Ce- 

lje. 
Poslovni predmet: Žganje apna, iz- 

delava gramoza in prodaja teh izdel- 
kov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celje, 
odločba št. 1126/1952-2 z dne 11. VIII. 
1952. •     . 

Operativni upiavni voditelj: MLO 
Celje, svet za gospodarstvo.     -      , 

Za podjetje podpisujejo: j 
Čuček Srečko, ravnatelj • obsegu 

zakonitih pooblastil in pravil podjetja, 
Majhen I* rane, računovodja, po 47. 
členu szdgp. Pušnik Ciril, blagajnik' 
v odsotnosti ravnatelja ali računo- 
vodje. ' - •'- 

MLO Celje, svet za gospodarstvo 
dne 23. julija 1952. 

Št. 1085—1952 6952 
1620. .  : 

Besedilo: Remontno podjetje. Kanal. 
Poslovni predmet:   Zidava novih,- in 

popravilo starih stavb, hlevov; mostov, 
cest itd] kot postranska delavnost, iz- 
delava cementnih izdelkov po naročilu 
na obrtni način. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: Občinski LO Kanal, 
odločba št. 257/52 z dne 2. VI. 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Širok- Štefan, obrtni mojster, samo- 

stojno, v obsegu zak. poebUatil, Lipi- 
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cat   Stanko    knjigovodja,   sopodoisuje 
v vseh finančnih m denarnih zadevah. 

OLO Gorica, svet za gosnodarstvo 
dne 30. junija 1932. 

Št.   H/l-100060 6233 
1621. 

Besedilo: Obrtno podjetje, Anhovo 
(Kanal, Vojkova 7). 

Poslovni predmet: Vsa dela čevljar- 
ske in krojaške stroke. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: Obč. LO Kanal, od- 
ločba št. 559 z dne 50. VI. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kokošar Jožef, upravnik, po poobla- 

stilih in pravilih, Lipičar Stanko, knji- 
govodja, skupaj z upravnikom za ves 
denarni promet v odsotnosti enega od 
teh pa šuligoj Anton. 

OLO Gorica, svet za gospodarstvo 
dne 4. julija 1952. 

Št. II/1-1000/6? 6398 
1622. 
^.Besedilo: čevljarska delavnica, Zali 

hrib. 
Poslovni predmet: Vsa dela čevljar- 

ske obrti in popravila. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj podjetja: Obč. LO Zali hrib, 
odločba št. 141/52 z dne 27. V. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: • 
Furlan Vladimir, upiavnik. Mozetič 

Gostimir. knjigovodja. 
OLO Gorica, svet za gospodarstvo 

dne 29. julija 1952. 
Št.  1000/75 69S0 

1623. 
Besedilo: >Žica«, Lju'orner. 
Poslovni predmet: Izdelovanje žičnih 

in pločevinastih izdelkov in prodaja na 
debelo.   . 

Ustanovitelj iu operativni upravni 
voditelj podjetja: OLÜ Ljutomer, po- 
verjeništvo za lokalno gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
, Mihalič Vladimir, upravnik, samo- 

stojno. Roner Milica, skuoaj z uprav- 
nikom v finančnih zadevah. 

OLO Ljutomer, po ver j. za finance 
dne 12. aprila 1952. 

Št. 502 3768 
1624. 

Besedilo: Krajevno podjetie »Žaga«, 
Beltinci. 

Poslovni predmet: Rezanje lesa za 
kmete iu po potrebi za trgovino. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj: KLO Beltinci. 

Za podjetje podpisujeta- 
Poredcš Jože, poslovodja, v njegovi 

odsotnosti Maric Jože, listine denarne- 
nega iu materialnega pomena snoodpi- 
suje Verban Jože, knjigovodja. 
OLO Murska Sobota, poverj. za finance 

dne 9. februarja 19"2. 
Št. 1365/1—1952 1499 

1625. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 

>Preskrba«. Slov. Bistrica. 
Poslovni predmet: Trgovina z meša- 

nim blagom, trgovina s tobačnimi izdel- 
ki, vžigalicami in cigaretnim papirjem, 
trgovina z zeleznino, kovinskimi izdel- 
ki în naftnimi derivati ter mazivnim 
oljem in mazivi, trgovina z usnjenimi 
•in * usnjarskimi potrebščinami, usnjem, 
barvami, laki in kemikalijami, trgovi- 
na z' nekovinskim gradbenim materia- 
lom, z drvmi in premogom, trgovina s 
steklom, porcelanom, keramiko in tr- 

. go vina z delikatesanii. 

Ustanovitelj podjetja: LO mestne ob- 
čine Slov.  Bistrica. 

Operativni upiavni voditelj: MLO SI. 
Bistrica,  gospodarski-upravni  odsek. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ćelofiga JerViej, direktor, PJatovšek 

Jože. knjigovodja, v odsotnosti direk- 
torja pa gospodarski poslovodja Pri- 
stovnik Anton. 
OLO Maribor ok., svet za gospodarstvo 

dne 21. julija 1952. 
St. 3930/1-II/1952 6867 

1626. 
Besedilo: Državno trgovsko podjetje, 

Mirna. 
Poslovni predmet: Trgovina z meša- 

nim blagom, živili, gospodinjskimi po- 
trebščinami in tobačnimi izdelki. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: Občinski  LO Mirna. 

Za podjetje podpisuje: 
Lavrič Jože. upravnik, v okviru 

pravil za vse pravne in druge zadeve, 
sopodpisuje predsednik občinskega LO 
Golob Ludvik, v odsotnosti enega od 
teh pa tajnik občinskega LO Krištof 
Darko, vsi po zakonitih pooblastilih. 
OLO Novo mesto, svet za gospodarstvo 

dne 4. julija 1932. 
št. Il 132-54/1-1932 6304 

1627. 
Besedilo: Otroška restavracija, Po- 

stojnn. 
Poslovni predmet: Prodaja slaščic in 

drugih slaščičarskih predmetov. 
Ustanovitelj podjetja:. MLO Postojna. 
Operativni upravni voditelj podjetja: 

MLO Postojna, poverjenistvo za trgo- 
vine in preskrbo. 

Za podjetje  podpisujejo: 
Peišolja Kristina, poslovodja, s po- 

oblastili v mejah pravil in zakonskih 
predpisov. Dolenc Vid, poverjenik za 
trgovino in preskrbo pri MLO Postoj- 
na, z istimi pooblastili, v odsotnosti 
poslovodje, Veljkovič -Jerica, knjigo- 
vodja, s pooblastili po 47. členu szdgp. 
OLO Postojna, poverjenistvo za finance 

dne  18. julija 1951. 
Št. 763/1—1951 7215 

1628. 
Besedilo: Ormoška opekarna, Ormož. 
.Poslovni predmet: Izdelava surove 

opeke, žganje urove opeke vseh vrst 
in razprodajanje. 

Ustanovitelj in gospodarski upravni 
organ podjetja: OLO Ptuj. 

Za podjetje podpisuje: 
Fekohja Vinko, upravnik, samostoj- 

no v vseh upravnih zadevah, v finanč- 
nih zadevah sopodpisuje računovodja 
Letonja Berta. 

OLO Ptuj, svet za gospodarstvo 
dne 2. avgusta 1952. 

Št. I1'3—932/36—52 7182 

Spremembe 
1629. 

Besedilo: Zdraviliško gostinsko pod' 
jetje,  Dolenjske Toplice. 

Izbriše   se   Kene   Martin   in   vpiše 
Granda Mihael, direktor, ki podpisu- 

je samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 28.'junija 1932. 
Št. 243 216/2—1952 6240 

1630. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjet- 

je. Nazarje. 
Izbriše se Arlič Ivan in vpiše 

Herman Edi, sekretar, ki poHpisuje v 
odsotnosti direku.rja, v istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 2. julija 1952. 
Št. 245 261/2—1952 6258 

1651. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »RIO« 

(Ljubljana, Kardeljeva 4). 
Poslovni predmet: Opravljanje go- 

stilniške obrti, menza, sprejemanje 
abonentov na hrano. 

Izbriše se obrat >Pod skalcoc, Ljub- 
ljana, Gosposka ulica, ki je v sociali- 
stičnem zakupu. 
MLO Ljubljana, svet za gospodarstvo 

dne   16.  junija   1952. 
G št. 965 6675 

1632. 
Besedilo: Agentura lokalne proiz- 

vodnje, Celje. 
Uvede se likvidacijski postopek, Li- 

kvidator je 2ic Mirko, ravnatelj. 
MLO Celje, poverjenistvo za finance 

dne 19. decembra 1951. 
Št. IX—1599—1951 144 

1633. 
besedilo: Čevljarska delt niča, KI O 

Štore. 
Izbrišeta se Križnik Jurij in Mekin- 

da Franjo in vpišeta: 
Kukovič Ivan, upravnik, in Klinar 

Stanislav, ki podpisujeta samostojno, 
v obsegu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja. 

Št. 271/1—1952 1523 
Besedilo: Krajevna industrija eksplo- 

atacije peska in laporja KLO štore. 
Izbriše se Mekinda Franjo in vpi- 

šeta: 
Beriok Valerij, upravnik, in Eržen 

Ludvik, ki podpisujeta samostojno, v 
obsegu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja. 

Št. 275/1952 1521 
Besedilo:      nravn gosnrt' vsklli pod-- 

jetij« KLO štore. 
Podjetje je z odločbo KLO štore, št. 

7/1952 z dne 2. I. 1952 prešlo v likvi- 
dacijo. 

Izbriše se Križnik Franjo. 
Za podjetje v likvidaciji podpisu- 

jejo: Gajšek Jože, Jevšinek Alojz in 
Bertok Valerij. 

št. 270/1—1952 1520 
OLO Celje okolica, poverj. za finance 

dne 13. februarja 1952. 
1634. 

Besedih.: Eksploatacija peska, Ob- 
činski LO Vojnik. 

Izbrišeta se Ribič Peter in Pušnik 
Mihael ter vpiše: 

Gorjan Anton, upravnik, ki podpisu- 
je   samostojno,  po   zak.   pooblastilih. 
OLO Celje okolica, poverj, za finance 

dne 8. maja 1952. 
Št. 1529/1932 4694 

1635. . 
Besedilo: >Okrajuo slatinsko podjet- 

je-, Gabernik-Kostrivnica. 
Operativni upravni voditelj odslej: 

OLO Celje okolica. 
Izbrišeta se Pahor Karel in Lah Ma- 

tilda ter vpiše 
Petek Matevž, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, po zakonitih  pooblastilih. 
OLO Celje okol., svet za gospodarstvo 

dne 5. avgusta 1952. 
Št. 29S1/1—1952       -     7158 

1636. 
Besedilo: >Belsnd«, tovarna sadnih 

izdelkov, Črnomelj (Kanižarica pri 
Črnomlju), 
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močnih   alkoholnih   pijač   ter   raznih 
sadnih izdelkov na industrijski način. 

OLO Črnomelj, svet za gospodarstvo 
dne 30. julija 1952. 

št. 52/4-1952 6989 
163?. 

Besedilo: Remontno podjetje, Kanal. 
Poslovni predmet odslej le še: Popra- 

vila stavb, hlevov, cest in mostov. 
OLO Gorica, svet za gospodarstvo 

dne 30. junija 1952. 
Št. 11/1—1000/60 6233 

1638. 
Besedilo:  Gostinsko podjetje »Hotel 

Korotan«, Jesenice. 
Izbriše se Kiopej Vlasta in vpiše 
Burnik Milka, knjigovodja, z istimi 

Pooblastili. 
LO MO Jesenice, svet za gospodarstvo 

dne 10. junija 1952. 
St. II 36412—52 5637 

1659. 
Besedilo: Državno gospodarsko pod- 

jetje  >Remont<, Jesenice. 
Izbriše se Čuširi Franc in vpiše 
Dugar Jože, upravnik,  z  istimi po- 

oblastili. 
MLO Jesenice, svet za gospodarstvo 

dne 11. julija 1952. 
Št. II 317/2—1952 6509 

1640. 
Besedilo: Krajevna podjetja »Ekono- 

mija«,  Bitnje. 
Izbriše se Zavrl Cilka in vpiše 
Knez Vinko, knjigovodja, z istimi po- 

oblastili. 
OLO Kranj, svet za gospodarstvo 

dne 11. julija 1952. 
1     Št.   1867'2-52/Il      ,       6629 

1641. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Loka*, 

Škofja  Loka. 
Vpišeta se poslovalnici št. 10 Delika- 

tesa, škofja Loka, Kolodvorska 5 in 
Skladišče za živila in gospodarske po- 
trebščine na veliko, Kolodvorska 7, 
obe v škofji Loki. 

Poslovalnica št. 8 se je preselila iz 
Mestnega trga 8 na Mestni trg št. 2. 

Št. 2042/3—52 6988 
OLO Kranj, svet za gospodarstvo 

dne 50. julija 1952. 
1642. - 

Besedilo: Menza, Delavski dom, 
Kroni,   j 

Ppdjet|e je prešlo v likvidacijo. 
.   Besedilo    odslej:    Menza,   Delavski 
dom  Kranj v likvidaciji. 

št. 1218 7181 
LO  MO  Kranj,  svet za gospodarstvo 

' •      dne 4. avgustr  1952. 
1643. 

Besedilo:   Mestno  trgovsko  podjetje 
>Potrošnik«, Kamnik. 

Izbriše se Kralj Oton in vpišeta: 
Kiišar Janez, direktor, ki podpisuje 

samostojno po pravilih podjetja in Pi- 
<   šek  Slavko,  namestnik  direktorja, ki 

podpisuje   v   istem   obsegu,   v   odsot- 
nosti  direktorja. . 
OLO Ljubljana ok„ gospodarski svet 

dne 10. junija 1952. 
Št. 1431/38-52 6971 

Besedilo: Okrajno prevozništvo in 
remont, Kamnik, v likvidaciji (Kam- 
nik, Graben 61). 
• Z odločbo OLO Kamnik št. 92/52 z 
dne 9. IV; 1952 je podjetje piešlo r li- 
kvidacijo. 

Izbrišejo se» Zore Ivan, Ličen ;Kari, 
."esteri Mihael in Novak Janko ter 

[Vpišejo  likvidatorji: Zore  Ivan, pred- 
sednik Novak Janko in Flerin Vinko, 
člana* likvidacijske  komisije,  ki   pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

,OLO LJuMjana  0fc>( gospodarski svet 
dne 11. junija 1952. 

.     , št. 117/64-52 6977 
1645., 

Besedilo: Mehanična delavnica, Dom- 
žale. 

Izbrišejo se Praprotnik Stane, Rav- 
nikar Marija in Vilar Felicijaii ter 
vpišejo: 

Praprotnik Stane, poslovodja. Detela 
Barka,, knjigovodja, in Kavčič Jože, 
uslužbenec A1LO Domžale. Poslovodja 
podpisuje samostojno, spise finančnega 
in,kreditnega pomena pa skupaj s knji- 
govodjem; v odsotnosti enega od teh 
nadomešča uslužbenec Kavčič Jože. 
ULÜ Ljubljana ok., svet za gospodarstvo 

dne 12. junija 1932. 
it 1431/81 6972 

1646. 
Besedilo: Krajevno moško in žensko 

krojaštvo; Gorenja vas. 
Besedilo Odslej: Krojaško p'odjetje, 

Reteče. > 
Izbrišejo se: Oblak Janez, Polaček 

Francka, Žagar Valentin, Obina Stani- 
slav  in Mrgole Jože ter  vpišejo: 

Dacar Franc, upiavnik, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil; Sesek Viktor, pomočnik, ki pod.i- 
suje za upravnika v njegovi odsotno- 
sti, v istem obsegu, in Gaber Mihael, 
knjigovodja, ki sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp. 

Št. 2141/2—52 < 6985 
Besedilo: Mestno podjetje »Meso*, 

Kamnik. 
Izbriše se Pirš Ivan in vpišejo: 
Cotman   Ivan,   poslovodja.   Podgoi- 

šek Blaž, namestnik, ter  Vivoda   An- 
ton,   namestnik   računovodje,   ki   pod- 
pisujejo po  dva-skupaj. ... <•  • '• ,     ..• 
OLO Ljubljana ók.; »vet za'gospodarstvo 

due (9. junija 1952. '     •»-•;• 
Št. 3637/52 6976 

1647. .... 
Besedilo: Živilska industrija. ' Kam- 

nik. 
Izbriše se Žnideršič Franc, in vpiše 
Persie Ivan, direktor, Rant Ignac, do- 

sedanji direktor prevzame funkcijo 
komeicialista. Podpisovanje; kakor do- 
slej, po dva skupaj. 
OLO Ljubljana ok., svet za gospodarstvo 

'      * 'dne 18. julija 1952. '• 
Št. 2964/1-1952 7069 

1648. . 
"•Besedilo: Okrajno gradbeno podjet- 

je, Kamnik. -    • 
Na'podlagi odločbe OLO Ljubljana 

okolica, št. Vil 4456/1-52 z dne 15. VI. 
1952 se spremeni firma podjetja. 

Besedilo odslej:   Okrajno  gradbeno 
Eodjetje '  Ljubljana    okolica : (sedež 

•omžale), 
OLO Ljubljana ok., svet za gospodarstvo 

dne 19. julija 1952. . 
";   '    •' Št. 1431/91-52     "',,      ,6973 

1649. .,:""." 
Besedilo:   Občinski   mlin,    Hrastje- 

Mota. " " •        ; „ 
2a podjetje podpisujeta odslej: 
Tramšek Franc in Kovač Jože. 

OLO Ljutomer, svet za gospodarstvo 
' "dne 18. julija 1952.  

Št.II—41/4—1952 6741 

1650. 
Besedilo: Mestno gradbeno podjetje 

(Maribot Strossmayerjeva 27). 
Sedež odslej: Maribor, Vita Kraig- 

herjeva 8. 
MLO   Maribor,   svet   za   gospodarstvo 

dne 5. junija 1952. 
Št. Pov 56/125—52 6330 

1651. K 

Besedilo: Mernik Jože. državni obrtni 
mojster,,splošno ključavničarstvo (Ma.' 
ribor, Strossmayeijeva 3). 

Izbriše se Rigler Feliks in vpiše 
Trnek Ida, računovodja, ki podpisuje 

listine denarnega, materialnega, obra. 
funskega in kreditnega pomena, poleg 
poslovodje. 

MLO Maribor, svet za gospodarstvo 
dne 8. julija 1952. 
Št. Pov 56441—52 7•• 

1652. 
Besedilo:    >Kaljuša«. mestni ženski 

modni Sulon  (Maribor, Grajski-- tr" 2). 
Poslovni predmet odslej: Vsa dela te 

stroke, tigovina s tekstilnim blagom in • 
tekstilno galanterijo z ožio specializa- 
cijo, trgovina z otroško in žensko kon- 
Fekcijo na drobno. 

MLO Maribor, svet za gospodarstvo 
dne 9. julija 1952. 
št. Pov 56/142—1932 7118 

1653. 
Besedilo:  Tovarna pletenin in kon- 

fekcije (Maribor, Meljska 56). 
Izbriše se ZabukoJ. k Robert in vpiše 
Mali  Ervin,  glavni  računovodja, ki 

podpisuje  po  pooblastilih  in  pravilih! 
podjetja. 

MLO Maribor, svet za gospodarstvo 
dne 24. julija 1952. 
Št. .Pov 56/148—52 7125 

1654. 
Besedilo: Šnajder Stanko, državni 

mojster, tapetništvo in dekoracija (Ma- 
ribor, Kiekova 6). * 

Poslovni predmet odslej še: Trgovina 
z domačim pohištvom z „žjo speciali- 
zacijo, trgovina s tapeciranim pohi- 
štvom,'.tekstilnim blagom /in galante- 
rijo z ožjo specializacijo, trgovina z 
žimnicami. odejami in tapetniškimi iz- 
delki. 
MLO Maribor, svet za gospodarstvo 

dne 26. julija 1952. 
•Št. Pov 56/149-52 7124 

1655. 
Besedilo: Krajevni mlin, Trate. 
.Besedilo   odslej:   Krajevni  mlin   in 

oljarna, TrateŽ* / 
Izbriše se Dolamič Anton'in vpišeta: 
Levstik   Fianc,. upravnik,   špindler 

Mimica, knjigovodja. 
Vpiše se obrat: Oljarna, Trate 56. 

OLO Maribor, ok. svet za gospodarstvo 
dne. 11. julija 1952.  . 
št. 2025/1—11/1952 6588 

1656. -      , 
Besedilo: Krajevna brivnica, Ruše. 
Besedilo odslej: Občinska   brivnica, 

Ruše. 
št. 3687/5-IÏ/1952 6811 

Besedilo: Krajevna krojačnlca, Rnie. 
Besedilo odslej, Občinska krojačnlca, 

Ruše. 
• Št. 3687/6—11/1952 6809 

Besedilo: Krajevna pekarna, Rnie. 
Besedilo odslej:   Občinska pekama, 

Ruše; ' 
.„    . 'St 368774-11/1992 6818 



Stran 252 „ URADNI LIST Št. 23 — 19. Vin: 1952 

Besedilo: Krajevni kino, Ruše. 
Besedilo odslej: Občinski kino, Raše. 

Št. 36S7/9—H/1952 6S08 
OLO Maribor ok., svet za gospodarstvo 

dne 21. julija 1952. 
1637. 

Besedilo: Električno podjetje MLO 
Novo mesto. 

Besedilo odslej: »Elektrotehnično 
podjetjec, Novo mesto. 

Poslovni predmet podjetja se razširi 
še na prodajo električnega- materiala 
in elektiičnih izdelkov. 

• Izbrišeta se Jevšček Miloš in Grim- 
žič Rajko in vpiše 

Drčar Edi, pomožni knjigovodja, ki 
podpisuje po 13. in 47. členu szdgp 
skupaj z upravnikom Pečaričem Leo- 
poldom. 

"  Št. 2419/1 b917 
Besedilo: Okrajno avlo-prevozniško 

podjetje, Novo mesto. 
Izbriše se Matelič Alojz in vpiše 
Istinič Vinko, knjigovodja, ki podpi- 

suje skupaj z upravnikom Mikličem 
Jožetom, po pravilih podjetja. 

Št. 2652/1 6915 
Besedilo: >Remont«, Novo mesto. 
Izbrišeta se Zega Frane in Rozman 

Alojz ter vpišejo: 
Coki .Ignac, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v primerih 47. člena szdgp 
pa skupaj z njim Vâhter Pavla, knjigo- 
vodja; v odsotnosti enega od teh so- 
podpisuje Matko Fianc, namestnik, go- 
spodarski referent. 

Št. 2562/1 6916 
OLO Novo mesto, s\et za gospodarstvo 

dne 15. julija 1952. 
1658. 

Besedilo: Občinsko podjetje ' Re- 
monte, Mirna peč. 

Poslovni predmet: Splošno stavbeno 
in pohištveno mizarstvo, zidarska in 
tesarska popravila državnih in pVivat- 
nih zgradb ter apneničarstvo. 

Ustanovitelj in onerativni ,upravni 
voditelj podjetja: Občinski LO Mirna 

Za podje,;e podpisujeta: 
Galič Karel, skupaj z njim namest- 

nik Kievs Anton, po pravilih podjefa. 
OLO Novo mesto, svet za gospodarstvo 

dne 25. julija 1952. 
Št. 931—53/152 6928 

1659. 
Besedilo:Državno posestvo in pitali- 

šče, Novo mesto, 
Besedilo odslej: Državno posestvo in 

pitališče, Novo mesto, v likvidaciji. 
Za podjetje v likvidaciji podpisujeta 

po dva člana likvidacijske komisije, in 
sicer: ing. Kropivšek Metod, predsed- 
nik, Turk Adolf in Brule Anton, člana. 
ÖLO Novo mesto, svet za gospodarstvo 

dne 31. julija 1952. 
Št. III lit»—53/2—52    •     7159 

1660. 
Besedilo: Sklad za mehanizacijo in 

investicijsko graditev zadružnega kme- 
tijstva v. Postojni. 

Vpiše se poslovalnica: uprava za 
giadnje z apnenicami v Postojni ter "z 
apnenicami v Orehku, Strmci ir Iga 
vasi.       ' ''// .' 
OLO Postojna, poverjenistvo za finance 

dne 15. maja 1951. 
Št. 64T/1 4957 

1661. 
Besedilo: čevljarska delavnica, Hru- 

še v je. 
Z odločbo obč. LO Hruševje, številka 

119/1-52 z dne 11. VI. 1952 je podjetje 
prešlo v likvidacijo. 

Št. 588/19—1952 6763 
B°sedilo: Gostilna »Nanos«. Hro- 

ševje. 
Z odločbo obč. LO Hruševje, številka 

120/1-52 z dne 11. VI. 1952 je podjetje 
prešlo v likvidacijo! 

Št. 1049-891/1—1952 6762 
Za likvidacijsko komisijo pri obeh 

podjetjih podpisujejo: De Paulis \lar- 
janca, Fatur l^an in Brgoč Lojzka. 

Besedilo: Krajevna kovačija in klju- 
čavničarstvo, Begunje. 

Besedilo odslej: Krajevna kovačija 
in   ključavničarstvo,   Begunje-Selšček. 

Opeiativni upravni voditelj podjetja 
odslej: Občinski LO Begunje. 

[zbrišeta se Vidmar Franc in Petrič 
Dragica ter vpišeta: 

Maček Anton, upravnik ki podpisuje 
s pooblastili v mejah pravil in zakon- 
skih predpisov; Brancelj Fani, računo- 
vodja, ki podpisuje s pooblastili 47. 
člena szdgo. 

Št. 62/109—52 6751 
Besedilo: Okrajno splošno trgovsko 

podjetje,, Postojna. 
Poslovni predmet odslej: Nakup in 

prodaja poljedelskih, industrijskih, 
prehianbenih in drugih industrijskih 
proizvodov, nakup in prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, izvoz 
blaga in uvoz blaga iz inozemstva; tr- 
guje na debelo. • 

Št. 62/4 6748 
OLO Postojna,' svet za gospodarstvo 

dne 15. julija 1952. 
1662. .       . 

Besedilo: Industrijsko podjetje za 
predelavo mesa, Postojna. 

Besedilo odslej: Tovarna mesnih iz- 
delkov, Postojna. 

Št. 62/31 6747 
Besedilo: Mestne trgovine, Postojna. 
Izbriše se, poslovalnica v Kosovelovi 

ulici  15 in  vpiše poslovalnica v Voj- 
kovi ulici 13. 

Poslovni  piedmet:   Prodaja živil in 
gtspodinjskjh   potrebščiii   nâ   drobno, 
prodaja tobaka in tobačnih^ izdelkov, 

. vžigalic  in cigaretnega papirja. 
št. 253/2 6746. 

'OLO Postojna, svet za gospodarstvo 
dne 15. julija 1952. , 

1663. 
Besedilo: Krajevna gostilna Planina. 
Vpiše se poslovalnica v sklopu Kra- 

jevne gostilne Planina: Pekaiija v Pla- 
nini 84. 

Poslovni predmet: Peka in piodaja 
kruha. 
OLO Postojna, svet pa gospodarstvo 

dne 17. julija 1952. 
Št. 107/1—1952 67,43 

1664. 
Besedilo: Okrajno kmetijsko posest- 

vo, Landol. 
Za podjetje podpisujeta: 
Zadel Filip, upravnik, v mejah pra- 

vil in zakonskih predpisov; Sparern, 
blek Iva, knjigovodja, s pooblastili po 
47. členu s* igp. 
OLO Postojna, svet za gospodarstvo 

dne 23. julija 1952. 
J  Št. 682^62/86 6495 

1665. 
Besedilo: Mestna restavracija in ka- 

varna, Ptuj. 
Besedilo odslej: Restavracija-kavar- 

na, »Evropac, Ptuj. 
OLO Ptuj, svet za gospodarstvo 

dne 26. julija 1952. 
Št. II/3-1 53/1-52 6929 

1666. 
Besedilo: Veletrgovina, Šmartno ob 

Paki. 
Besedilo odslej: Grosistično trgovsko 

podjetje Šmatuo ob Paki. 
Izbrišeta se Travnei Avgust in Šabec 

, Stana ter vpiše: 
Oset Stanko, knjigovodja. 
OLO Šoštanj, svet za gospodarstvo 

dne 19. julija 1952. 
Št. 1911/27-33'82 6782 

1667. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 

(Šoštanj). 
Izbrišejo se Jesenšek Rudi, Golčar 

Ivan. Keršič Nada in Zaje Martin ter 
vpišejo: 

Skornšek  Janko,    poslovodja,    Orti 
Franc,    predsednik   in Kristan   Mara, 
član  uprav, odbora. 

OLO Šoštanj, svet za gospodarstvo 
dne 6., avgusta 1952. 

Št. 191 l/l 15/52 7210 
1668. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Izbi- 
ra<, v Idriji. 

Gospodarski upravni voditelj je od- 
slej: Mestni ljudski odbor v, Idriji. 

OLO Tolmin, svet za gospodarstvo 
due 26. junija 1952. 

Št. X-36/79-52 6428 
1669. 

Besedilo:  Trgovsko  podjetje  s   ku- 
rivom in gradbenim materialom v Idri- 
ji- 

Izbriše se Lapajne Slavica in  vpiše 
Lapajne Mici. 

OLO Tolmin, svet za  gospodarstvo 
dne 8. julija 1932. 

Št. H/4-36/91-52 6429 
1670. 

Besedilo: Okrajno mizarsko podjet- 
je Y Idriji. 

Podjetje preide pod gospodarsko-' 
upravno vodstvo Mestnega obč. LO v 
Idriji. 

Besedilo odslej: Mizarsko podjetje • 
Idriji. 

Št. H/4—36/97—52 '392 
Besedilo:  Mestno  trgovsko podjetje 

v Tolminu. 
Izbrise se Rutar Anton in vpiše 
Likar Viktor, računovodja, z istimi 

pooblastili. 
št. H/4— 36/99-•2 6950 

OLO Tolmin, svet za gospodarstvo 
dne 23. julija 1952. 

1671. 
Besedilo: Remontno podjetje v Idriji. 
Izbriše se Guzelj Minka in vpiše 
Kogej Antonija, računovodja. ' 

Št. IT/4—36/105-52' 7129 

Besedilo: Remontno podjetje v Tol- 
minu.      ,   " , 

Izbrišeta se Klemente Viktor in 
Obleščak Jože ter vpišeta: 

Rutar Janko, upravnik. Klemente 
Viktor, namestnik .upravnika. 

št. II/4—36'106—32 7128 
OLO Tolmin, svet za gospodarstvo , 

'   dne 1. avgusta 1952. 
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if.:.1. 
besedilo: Industrija gradbenega ma- 

teriala, Zugorje. 
Besedilo odslej .• Proizvodnja gradbe- 

nega materiala, Zagorje. 
Podjetje je picšl6 pod upravo mest- 

ne občine' Zagorje  (odločba OLO   Tr- 
bovlje poverj. za lokalno gospodarstvo, 
št. Pov. 10/37 z dne 5. IV. 1952). 

Izbriše se Jokovič Dušan in vpiše: 
Bukovšek  Olga,   ki  bo  podpisovala 

po pooblastilih za  računovodstvo. 
OLO Trbovlje, svet za gospodarstvo 

dne 14. julija 1952. 
St. 522/2-1952 66S8 

1673. 
Besedilo: »Gostilna KLO Loka«, Lo. 

ka pri Zidanem mostu. 
Besedilo odslej: Gostilna občinskega 

ljudskega odbora. Loka pri Zidanem 
mostu. 

Izbrišeta se Culetto Jože in Hočevar 
Slavko ter vpiše: 

Tajmajstcr Ivan, tajnik obč. LO. 
OLO Trbovlje, svet za gospodarstvo 

dne 31. julija 1952. 
Št. 3429/2—1952 "070 

Izbrisi 
1674. 

Besedilo: Industrijski servis — detail, 
Ljubljana. , 

Zaradi spojitve s »Kovinskim servi- 
some, Ljubljana. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 2, julija 1952. 
Št. 243 292-1932 6575 

16??. 
Besedilo; »Kovinski servis«, .LjubiJa- 

na. 
Ker  se  je  spojilo z »Industrijskim 

servisom  — detail«, Ljubljana. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 2. julija 1952. 
Št. 243 292—1932 6573 

1676. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Dom ne 

Jezerskem, Zg. Jezersko. 
Ker je prešlo z odločbo vlade LRS, 

št. V 350/1—52 z dne 19. IV. 1952 v pri- 
stojnost OLO Kranj okolica. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 5. julija 1952. 
Št. 243 113/2—1952 6377 

16771 
Besedilo: Obrtni servis, Celje. 
Kçr je likvidacija končana. 

MLO Celje, poverjeništvo za finance 
dne 14. februarja 1932. 

Št.  IX-1592-1932 1492 
1678. 

Besedilo: Če vi jurska delavnica KLO 
Suhor (sedaj občina Metlika). 

Ker ne posluje več. 
Št 362/52 5793 

Besedilo: Krajevna šiviljska delavni- 
ca. Suhor pri Metliki. 

Ker jo pienehala poslovati. 
Št.   362/52 5792 

OLO Črnomelj, svet za gospodarstvo 
dne 16. junija 1952. 

1679. 
'   Besedilo: Uprava krajevnih podjetij, 
Deskle. 

Zaradi vključitve v. novo. podjetje. 
OLO Gorica, svet za gospodarstvo 

dne 4. julija 1952. 
Št. II/1-IX. 1000/.65 6397 

16b0. 
Besedilo: Okrajno gostiiibko podjet- 

je, 1'oljčane. 
Ker ne posluje več. 

OLO Poljčane, poverjeništvo za finance 
dne 4. januarja 1952. 

Št. S9/52 273 
1681. 

Besedilo: Krajevna poljska opekarna, 
»Licenca«. 

Št.   1430/52 4030 
Besedilo: Okrajni obrtni servis, Polj- 

čane. 
Št.  1430/52 4052 

Podjetji se izbrišeta zarani preneha- 
nja poslovanja. 
OLO Poljčane, poverjeništvo za finance 

dne 15. aprila 1952. 
1682. 

Besedilo: Mestna mesnica, Postojna. 
Ker je likvidacija zaključena. 

OLO Postojna, poverjeništvo za finance 
dne 14. decembra 1951. 

Št. 2261/1 11975 
1683. 

Besedilo: Krajevna kovačija Sel- 
šček. 

Ker se je združilo v Državnim go- 
spodarskim podjetjem >Krajevna ko- 
vačija in ključavničarstvo«, Begunje- 
Selšček. 
OLO Postojna, svet za gospodarstvo 

dne 12. julija 1952. 
Št.  62/1 OS—52 6745 

1684. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Les-Ope- 

ka, Hrašče. 
' Ker je likvidacija končana. 
OLO Postojna, svet za gospodarstvo 

dne 14. julija 1952. 
št. 2166/1 6752 

1683. '.-.... 
' Besedilo: »Mestno remontno podjetje, 

Postojna«. 
Zaradi združitve. 

OLO Postojna, svet za gospodarstvo 
dne 15. julija 1952. 

Št. 62/103 6749 
1686. 

Besedilo:   Okrajne   opekarne   Ptuj, 
(sedež Ormož). 

Zaradi likvidacije obrata Janežovci. 
ÖLC Ptuj, svet za gospodarstvo 

dne 2. avgusta 1952 
Št. ••—932/36—52 7183 

1687. 
Besedilo: Okrajno avfopodjefje, Tol- 

min. 
Zaradi združitve v novo podjetje. 

OLO Tolmin, svet  za gospodarstvo 
dne 9. julija 1952. 

Št. II/4-3694-52 6311 

Zadružni register 
Vpisi 

516. 
Besedilo: Zadružna mehanična delav- 

nica-v Slovenjem Gradcu. 
Ustanovni zbor je bil 21. VI. 1952. 
Za podjetje podpisujejo: • 

• Justin Drago, računovodja. Irgl Jan- 
ko, računovodja, oba v Slovenjem 
Gradcu, KefI Boltezai, revizor OZZ, 
Radlje ob Dravi, in Slemenik Viktor, 
poslovodja v Slovenjem Gradcu 

Zadr VI 113 6990 
Besedilo: Zadrnžna mlekarna v Slov. 

Gradcu. 
Ustanovni zbor je bil 21. VI. 1951. 
Za podjetje podpisujejo: 

Justin Drago, računovodja. Irgl Jan- 
ko, računuvodja, oba v Slovenjem 
Gradcu, Keller JJoltezar, revizor OZZ, 
lladlje ob Dravi, Krenker Jože, poslo- 
vodja.  Slov. Gradec. 

Zadr VI  112 6991 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 30. julija 1952. 
517. 

Besedilo: Kmetijska zadrugi • o» j4 
Gorišnica . 

Ustanovni zbor je bil 1". VII. 1952. 
Upravni odbor šteje 9 članov. 

Člani upravnega odbora so: 
Pignar Janez, Zamušani, predsednik, 

Žnidarič Janko, Gorišnica. podpied. 
sednik, kmeta; Petrovič Alojz, kraet. 
delavec, Gorišnica. blagajnik, Podplat- 
nik Ivan, slikar. Gorišnica, tajnik. Mar 
.Maks, kmet. delavec, Zamušani, Trunk 
Janez, Gorišnica in Mlinaric Franc, Za- 
mušani, kmeta; čoki Dušan, učitelj, in 
Klančnik Antonija, gosnodinja. Goriš- 
nica. 

Okrožno sodišče v Mariborn 
dne 4. avgusta 1952 

Zadr VI 114 7183 
518. 

Besedilo:   Zadružno   lesno   trgovsko 
podjetje OZZ Maribor (Maribor, Parti- 
zanska 6). 

Ustanovni zbor je bil 6. VI. 1952. 
Upravni odbor šteje 5 članov 
Pooblaščeni za podpisovanje so: 
Lepšina Drago, uslužbenec, Slov. Bi. 

strica, Skočir Franjo, uslužbenec, Ma- 
ribor, Poštelska 4, in Slanic Frane, ra- 
čunovodja, Martin 53. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. avgusta  1952. 

Zadr VI 116 7272 
519. 

Besedilo: Zadružno pod je! je-»Strojne 
služba OZZ Maribor«  (Ruška 63). 

Ustanovni 2bor je bil 6. VI. 1952. 
Upravni odbor šteje 5 članov. 
Pooblaščenca za podpisovanje sta.:* 
Perger Ignac, upravnik. Maribor, No- 

va vas 32 in Pirtusek Rudi, knjigovod- 
ja, Maribor, Cankarjeva 34, 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne  4. avgusta  1952. 

Zadr VI 115 7189 

Spremembe 
52(1. '  , 

Besedilo: 'Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamsivoml Razbor. 

Izbrišejo se Novak Leopold, Zupan- 
čič Franc, Merdavs Marko, Kovač Pa- 
vel, Lapornik Pepca in vpišejo novi 
člani upravnega odbora. 

Kosem Kari, kmet, Okroglice 23. Ga- 
brič Marko, mali kmet, Razbor 24, Alif 
Rudi, šolski  upravitelj. Razbor  42 in   , 
Vresk Frančiška, kmetica, Razbor 27. 
Imperi Ferdo je poslovodja KZ.        ^ 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 31. maja 1952. 

,    Zadr VII 173/6     ,        1329 
'21. ,      ... 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j.. 
Loko vica. ., 

Na občnem zboru 19. IL 1952 so ce 
spremenila zadružna pravila. Delež se 
zviša na 1000 din. . 

Izbrišejo se Konovšek Franc, Sevčni- 
kar Ivan. Drev IvaD, Drev Venčeslav, 
Drev Maiija, Konovšek Jože in Melan- 
šek Jože ter vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 
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Dermol Jože, posestnik, Plaskan 
Franc,, kmet, Menih Rudolf, namešče- 
nec, Ježovnik Ivan, Čiemožnik Stanko, 
kmeta, Melanšek Ivan, nameščenec, vsi 
T Lokoviei. Za sopodpisovanje se po- 
oblašča Mikek Jože, poslovodja KZ Lo- 
kovica. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 7. julija 1952. 

Zadr VIII 52/5 6132 
.522; 

. Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom Gorenje. 

Na občnem zboru 13. III. 1952 so se 
spremenila zadružna pravila. Upravni 
odbor sestavlja 7 članov. Delež znaša 
za zemljiške posestnike 1000 din, za 
družinskega člana zadružnikov ter za 
delavce in nameščence biez zemlje 
250 din. 

Izbrišejo se Bizjak Ivan, Pož Pavla, 
Leskovšek Martin in Kosec Ivan in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Letonja Miha, gradbeni tehnik, Paška 
vàs'2, predsednik; Remenih Jože, usluž- 
benec, Skorno, 35, tajnik in Drofenik 
Franc, kmet/Paška vas 4, odbornik. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 16. julija 1952. 

,'. Zadr VIII 40/5 6669 
523. 

Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih 
.zarlrug, Šoštanj. 

\a občnem zboru 24. IV. 1952 so se 
,iprcmenilat zadružna pravila. 

Besedilo odslej:    Okrajna zadružna 
zveza,   Šoštanj    (sedež   Šmartno    ob 
Paki). 
•_ Upravni odbor sestavlja 9-13 članov. 

Izbrišejo se Deleja Stane, Jwike 
Pepéà, Kampuš Rafael, Luskovec Vik- 
tor,. Lužnik Ivan, poster Jožef, Zagožen 
Jakob, Zvir Alojz in vpišejo novi člant 
upravnega odbora: 

Ermenc Ivan, nameščenec, Ljubno, 
Glojek Ivan, kmet, Sp. Kraše, Gomir- 
žek Ludvik, obrtnik, Rečica ob Savinji, 
Hren Alfonz, kmet. Gornji grad, Jur- 
jevec Pavla, kmetica, Flor ja •, Plazi 
Jože, Šalek, Steblovnik Franc, ^ečica 
ob Paki, kmetje, Vočko Ivan, zadruž- 
nik, Mozirje. , , 

• -f      '  Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. julija 1952. 

Zadr VIII 35/7 6671 
524. 

Besedilo,: Kmečka obdelovalna za- 
druga 4. jnaj —Hotemež. 

• Po sklepu občnega zbora 29. V. 1952 
je'zadruga piešla v likvidacijo. 

,'., Likvidatorji so: Lah Milan, uslužbe- 
nec, Radeče 65, Žagar Frančiška, usluž- 
benka, Loke 1 in Tetz Anton, kmet, 
Bodkraj 39, ki podpisujejo po dva sku- 
paj. 

Okrožno sodišče v Celju 
, dne 26. julija 1952. 

.   . Zarlr VIII 82/2 6SS0 
525. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v škof ji 
\••. 

,••• občnem zboru zadruge 19. II. 1952 
io 'se spremenila zadružna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
•omejenim jamstvom v škofji "vasi.^ 

Zadinga je ustanovljena z deleži in 
z omejenim jamstvom. Član odgovarja 
za, obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega ozir. družinskega deleža. Delež 

•znaša 6Q0 din. 
Izbrišejo se Okorn Frano Kovač Av- 

gust, Kotnik Franc in Lah Ivan in vpi- 
• sejo nori člani upravnega odbora: 

Prekoršek Blanko, pos. sin. Prekor- 
je, Vrečko Polde, nameščenec Zadob- 
rova, Samec Karel, upokojenec, Škofja 
vas, Bincl Alojz, pos. sin, Škofja vas. 

Zadr VII 129/7 7077 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Šmartnem ob Paki. 
Na občnem zboru 9. III. in na izred- 

nem občnem zboru 18. V. 1952 so se 
spremenila zadružna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z omej. jamstvom v Šmartnem ob Paki. 

Zadruga je ustanovljena z deleži in 
z omejenim jamstvom. Član odgovarja 
za obveznosti zadruge z tokratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljne- 
ga oziroma družinskega deleža. Delež 
znaša 1000 din, delež družinskega člana 
zadružnika 250 din. 

Izbrišejo se Klančnik Stanko, Šmart- 
no ob Paki, Klančnik Stanko, Podgom 
in Lesnjak Franc in vpišejo novi čloni 
upravnega odbora: 

Steblovnik Franc, kmet, Smartn ob 
Paki, tajnik; Dobnik Terezija, kmeti- 
ca. Veliki vrh 35 in Zaje Stefan, po- 
sestnik. Veliki vrh 41 

Zadr VII 83/11 7075 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Trojane. 
Na občnem zboru 3. II. 1952 so se 

spremenila zadiužna pravila. Delež 
znaša 500 din. 

Izbrišejo se Reberšak franc, Novak 
Drago, Premk Matevž, Hribar Ivan, 
Rcžun Anton in Štj-ban Gašper in vpi- 
šejo novi člani  upravnega odbora: 

Kušar Jože/, rudai, Učak 3, Konžek 
Gregor, kmet, Trojane, Zaje Pavel, 
kmet, Zavrli 6, Cukjati Gotard. kmečki 
sin, Trziu 2, Hribar Minka, kmečka 
hči, Hrastnik pri I rojanah 2 in Brio- 
gai Jakob, pismonoša, Trojane 11. 

Zadr VII  "4/9 7074 
Okrožno sodišče v Celju    "~ 

dne 31. julija 1952. 
526. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Marija Gradec. 

Izbiišejo se Rajh Jože, Mlinar Janez, 
Ojsteršek Anton, Krajne Mirko, Marolt 
Jakob, Klepej Ivan, Krašovec Kari, 
Pušnik Jože, Pinter Avgust, Frece Mar- 
tin, Stopinšek Karl in vpišejo novi.čla- 
ni upravnega odbora: 

Krajne Jože, dievesničar, Lahomšek 
5, Ojsteršek Martin, upok. rudar,. Ma- 
rija Gradec 29, Teršek Anton, Harje 
12, Maček Jože, Sv.' Peter. Ojsteršek 
Jože, Plazovje 14 in Klinar Jurij, La- 
homšek 14, kmetje. 

Okrožno sodišče v  Celjn 
.   dne  7.  avgusta   1932. 

Zadr VII 66/6 7213 
527. 

Besedilo: Kmetijska zadruga na Po- 
nikvah; 

Na podlagi sklepov letne skupščine 
z dne 26. III. 1951 se izbrišejo Renda 
Ivan. Pivk Viktorija, Skok Fiane, Kra- 
njc Franc, in Lapanja Anton ter vpi- 
sejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Hvala Leopold, Ponikve 19, Kofol Bo- 
gomil, Ponikve 96, Lapanja Stanko, Po- 
nikve 31, Kranjc Ivan, Ponikve 45, Bo- 
žič Franc, Ponikve 72. kmetje. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 7. decembra 1952. 

Zt 122/48-16 11830 

528. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Laze 

(pri Planini). 
Predsednik zadruge je Simčič Franc 

Delež znaša odslej 500 din. 
Zt 39/48-24 6311 

Besedilo: Kmetijska zadruga na Pla- 
noti. 

Na podlagi sklepa izrednega občnega 
zbora z dne 27. V. 1952 se izbrišejo 
Kranjc Anton, BiČič Matej, Kogoj Ja- 
nez, Kofol Viktor, Jeklin Fortunat, Pisk 
Štefan, in Likar Ludvik, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Doljak Štefan, Prapetno 7, predsed- 
nik, Pirih Andiej, št. Viška gora 57, 
Ozcbek Peter, Dabcr 3, Bičič Janez, 
Št. Viška gora 43, Črv Anton Prapret- 
no 70, Kuštrin Anton, Zakraj 8, Pirih 
Janez, Prapetno 39. Delež znaša odslej 
1000 din, delež družinskega člana 230 
din. Člani odgovarjajo za obveznosti 
zadiuge z tokratnim 'zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega zač. dru- 
žinskega deleža. 

Zt 193/43-23 6313 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 1, julija 1952. 
529. 

Besedilo: Kovaška produktivna za- 
druga v Lokovcu. 

Izbrišeta se Pavšič Rihard in Podpor- 
nik Leopold ter. vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora 

Pavšič Viktor, kovač, Sied. Lokovec 
84, Murovcc Janko, kmet. Sred. Loko- 
vec 112, Voučina Rafael, kovač, Sred. 
Lokovec 143 in 'Vončina Mirko, kovač, 
Sred. Lokovec 114. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 4. julija  1951. 

Zadr 74/47 ',836 
530. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Vel. 
Blokah. 

Izbrišejo se Lužar Jakob, Modic Ja- 
nez, Maček Andrej in Zgonc Janez in 
vpišejo novi izvoljeni <4ani upravnega 
odbora 

Bregai Franc. Vel. Bloke 26, Dobra- 
vce Franc. Vel. Bloke 31, Kraševec 
AIo'z, Hribarjevo 1, kmetje; Mazi Ka- 
rol, uslužbenec, Vel. Bloke 47. Ofoni- 
čar Anton, Ulaka 9 in Maček Jože, 
Radlek  13, kmeta. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 12. julija 1951. 

Zt 40/4S-7 5949 
531. 

Besedilo: Kmetijska delovna zadruga 
»Rupa« v Borjani.     , 

Na izrednem občnem zboru 27. VII. 
1952 je zadruga prešla v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej s pristavkom 
>v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Hrast Andrej, Bor- 
jana 17, Koien Mihael, Borjana 18 in 
Kramar  Andrej, Borjana  115. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne  13. avgusta  1952. 

Zt 28/50-6        •    -7427' 
532. 

Besedilo: Kmetijska obdclpvalna za- 
druga »Toneta Kastelica« v Klancu. 

Na izrednem občnem zboru 16. VI. 
1952 je zadruga pienehala poslovati in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Pctrič Jože, Gumni- 
šče 11. Boh Ivan. Glinck 1. Lešnjak 
Ivan, Gumnišče 12, Kastelic Jože, kla- 



St. 23 — 19. Vin. 1952 URADNI LIST Stran 257 

550. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Videm 

ob Savi. 
Na podlagi sklepa občnega zboia z 

dne 17. II. 1951 se izbrišejo Pribožič 
Franc, Uršič Janez, Mikolavčič Anton 
in vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Verer Anton, zadružnik, Anovec, šo- 
ba Anton, Stara vas 8, Mižigoj Emil, 
Stara vas 41, kmeta. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 15. H. 1952 so se spremenila za- 
družna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Videm ob Savi. 

Članski delež znaša 300 din. družin- 
ski delež pa 100 din. z 20kratnim jam- 
stvom. Upravni odbor sestavlja 9 do 
11 članov. .^ 

Izbrišeta se Verer Anton, Runovec 
Ivan in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravaega odbora: 

Koritnik Martin, Stara vas 36, Miko- 
lavčič Jurij, Stara vas 55, Spec Jože, 
Sremič 15, Deržanič Tone, Libna 11, 
kmetje. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 12. maja 1952. 

Zadr III 138/13 4771 
551. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Orehovi«. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 2. IV. 1951 -so se spremenila za- 
družna pravila. Upravni odbor sestav- 
lja odslej 7 članov. , 

Izbrišejo se Pavlic Jože. Klajder Jo- 
že, Pavlin Anton, Božič Franc, Pavlic 
Pepca, Zagore Jože in vpišeta noya iz- 
voljena člana upravnega odbora: 

.Zamlič Marjan,    nameščenec.   ,Gor. 
Orehovica 16 in Koligar Stanko, dela,- 
lavec, Gor. Mokro polje 13.   ,    . ,' 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 26. maja 1952. 

Zadr IV 26/4 5216 
552. 

Besedilo: Kmetijska zadrega v 
Jurjevici pri Ribnici. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 3. VI. 1951 so se spremenila za- 
družna pravila. Predsednik, kakor tudi 
člani upravnega odbora se volijo na 
zboru zadružnikov neposredno in s taj- 
nim glasovanjem. 

Izbrišejo se Lovšin Karolina, Boh 
Alojzij. Campa Anton, Gorše Ivan, 
Gornik Frančiška, Lesar Franc in vpi. 
Sejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Košir Ivan, kmet, Jurjevica 8, Lesat 
Alojzij, delavec Breza 41. Koršič Jože, 
kmet, Kot 16, Lesar Jože, kmet.. Breza 
21, Mihelič Jože, kmet. Kot 17, Šile 
'Martin,, kmet, Kot 6. •      •     ; 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 29. maja 1952. i 

Zadr IH 92/5 -5331 
553. 
„ Besedilo:     Kmetijska     zadruga     v 
Vel. Cirnikit. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 8. IV. 1951 se izbrišejo Kos Anton, 
Majcen Jože. Kralj Janez in vpišejo 
»ovi člani upravnega odbora: 
' .Urbančič Sandi, kmet, Vel. Cirnik 3, 
Cerkovnik Ivan, delavec. Vel. Çirnik 
30 in škrjanc Jože. kmet, Roženberk 12. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
'      '      dne 18. junija 1952. 

Zadr IV 6/2    ' 5934 

554. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Dobr- 

niču. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z 

dne 24. H. 1952 se izbrišejo Marinčič 
Janez, šuštaršič Anton. Glivar Franci". 
Jerič Jože in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Slak  Anton,  kmet, Knežja  vas   14, 
Jarc  Alojz,    zadružnik,    Vrbovec   11, 
Gole  Jože, cestar, Korita 29  in  Slak 
Ludvik, uslužbenec, Dobrnič  17. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 20. junija 1952. 

Zadr III 14/9 5938 

Izbris 
555. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Mo- 
ravčah. 

Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo 
v Sv. Križu pri Litiji. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. julija 1952. 

Zadr VIII 72/8 6728 
556. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Go- 
rici vasi. 

Ker se je sponla s Kmetijsko zadru- 
go z omejenim jamstvom v Ribnioi. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 25. julija 1952. 

Zadr IV 19/7 6SS5 

Trgovinski register 
557. 

V p isi 
Besedilo: Medzadružni obrat — žaga, 

Sp. Rečica, (št. 41). 
Lastnik so Splošne kmetijske,zadru- 

ge Rečica, Radmirje, Nazarje, Šmartno 
ob Dreti in Bočna. 

Obratni predmet: Predelava planske 
oddaje hlodovine v rezan les in pro- 
daja. 

Nadzorstvo nad obratom vodijo 
upravni odbori Kmetijskih zadrug: Re- 
čica, Radmirje, Nazarje. Šmartno ob 
Dreti in Bočna. 

Za firmo podpisuje upravni odbor, 
in sicer po dva skupaj. 

Člani upravnega odbora so: • 
Koren Jože, Rečica ob Savinji, pred- 

sednik, Natlačen Jože, Bočna, Žlabor- 
nik Anton. Nazarje, Levar Martin, 
Šmartno ob Dreti, Banko Anton, Rad- 
mirje, Benda Franc, Sp. Rečica, Tuik 
Franc, št. Janž, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celja 
dne 20. junija 1952. 

Zt 8/52 — Rg A III 284/1     6436 
  i . 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, te poli- 
raj«, naj o tem poročajo godištem, pred- 
lagateljem aH skrbnikom. Po preteku 
rokov bodo sodišča odložila o predlogih 
I R 531/52 3551 

Šega Eva roj. Pavlic 24. XII. 1899 v 
Avstriji, gostilničarka y Rušah št. 10, 
je bila 1943 aretirana in odvedena v 
Auschwitz, odkoder se ni več vrnila. 
Predlagatelj je Šega Stanko iz Tinja, 
skrbnik Matjašič Franc, uslužbenec pri 

tem sodišču. Piiglasitveni rok: tri me- 
sece od te objave. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 2. aprila 1952. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo • tožbah zttto- 
pali tožene«, katerih bivališče nj nano, 
na njihovo nevarnost in stroške, dokler 
se gami ne zglasijo ali ne imenujejo Po- 

oblaščence 
Tožbe zaradi razveze zakona: 

G 277/52—7 7020 
Radočaj Slava, uradnica, Ljubljana, 

Streliška 24, proti Radočaju Vladimir- 
ju, dopisniku >Tanjuga<, Beograd, se- 
daj neznanega bivališča. Razprava bo 
2. IX. 1952 pri tem sodišču, soba števil- 
ka 140/11. Skrbnik je Novak Jure, 
Ljubijana.Japljeva 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1.  avgusta 1952. 

G 299/52 >565 
Ovsenar Barbara, gospodinja, Homec 

56, p. Radomlje, proti Ovsenarju Fran', 
cu, sedaj neznanega bivališča. Razpra- 
va bo 3. X. 1952 pri tem sodišču, v so- 
bi št. 140/11. Skrbnik je Vogel Filip, 
višji admin. manipulant pri tem sodi- 
šču. 
G  408/52 •564 

Riediger Riliard, vulkanizer. Ljublja- 
na, Šmartinska 64, proti Riediger Jó- 
hani, gospodinji, sedaj neznanega bi- 
vališča. Razprava bo 3. X. 1932 pri 
tem sodišču, v sobi št. 140/11. Skrbnik 
je Kržišnik Tone. državni uslužbenec, 
Ljubljana, Knezova 28. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. avgusia 1952. . 

G 233/52        _ :       7214 
Jelen Marija.'tovarniška delavka ic 

Sp.' Mute'75, pošta Muta ob'Dravi, 
zoper Jelena Franca, ključavničarja', 
nazadnje na Dunaju št. 75, Hardt- 
miihsgasse (Avstrija), sedaj neznanega' 
bivališča. Raprava bo' pri tem sodišču 
12. IX. 1952 ob loi uri: Skrbnik je San*, 
de Jože, pravni referent pri tem so- 
dišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 31. julija 1952. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje ia amortizacijo 
vrednofnic, katerih imetniki »e poiirajo, 
naj r danem roka priglasijo sodišču »roj» 
t>ravloe, sicer se bodo vfednotoiee i»rekl# 

„ IA neveljavne 
IV R 970/52—5 ' # . 6995 

Ribič Helena, gospodinja v Orli vasi 
43. p. Bfaslovče, ki jo zastopa dr. Pin- 
tar Rihard, odvetnik v Celju, prosi za 
amortizacijo življenjske police Držav- 
nega zavarovalnega zavoda, ravnatelj." 
stvo za Slovenijo v Ljubljani, št. po- 
liče 215613 na ime Virk Marije iz Pod- 
vrha 4, v znesku 7160 din. Pnglasitveni 
rok: dva> meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 30. julija 1952. 

R 412/52      _. 6895 
Jerič Marija, Šmartno 29, prosi za 

amortizacijo^ svoje izgubljene hranilne 
knjižice bivšega Kmetskega hranilnega 
in posojilnega doma v Ljubljani si! 
47/K, z vlogo 1900 din. Priglasitveni 
rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 25. julija 1952. 
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R 401/52 "021 
Menard Terezija roj- ličar, Dravije 

156, prosi za amortizacijo svoje izgub- 
ljene hranilne knjižice bivše Hranil- 
nice in posojilnice v Domžalah, z vlo- 
go 4051 din. Knjižita je vinkulir.ina. 
Priglasitveni rok: tri mesece od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 31. julija 1952. 

I R 419/51 5078 
Rogina Angela roj. Bučar, šivilja v 

Polani 13, prosi za amortizacijo izgub- 
ljene hranilne knjižice bivše Kmečke 
hranilnice in posojilnice v Hočah št. 
118, z vlogo 1436 din. Priglasitveni lok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče Maribor okolico 
dne   27.   junija   1952. 

1  R  431/52 7079 
Jamnik Jože, Lušečkn v-d 57, prosi 

za amortizacijo svoje izgubljene ;ira- 
nilne knjižice št. ,1774 bivše Hranilnice 
in posojilnice v Poljčanah, sedaj Na- 
rodna banka FLRJ, podružnica v Polj- 
čanah. z vlogo 2096 «lin. Priglasitveni 
rok: dva meseca od te objave. 
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici 

dne 28. julija 1952. 

Okiic dedičem 
naj v daneni roku priglasijo sodišču *vo- 
je dedne pravice ali imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih ho sicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti de- 
leži pa bodo izročeni državi oziroma jih 
bo za dediče, ki so znani, a neznanega 

bivališča,   hranil   skrbstveni   organ 
0   110.'32—3 0314. 

Ravnikar Jožefa, roj. 21. II. 1869, ma- 
la posestnica iz Komende 6, je umrla 
21. VII. 1946 in ni zapustila poroke. So- 
dišču ni znano, ali je zapustila kake 
dediče. Skrbnik^ je Terstenjak Niko, 
nameščence v Kamniku. Priglasitveni 
rok: gest mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 1. julija 1952. 

O 675/51—7 11756 
Koželj Maiija roj. Gašperlin, kmet- 

ska pocestnica na Pšenični polici 11, je 
umrla 20. VIII. 1951 brez sporočila po- 
slednje volje. Njen sin Koželj Janez se 
pogreša. Priglasitveni rok: šest mese- 
cev od  te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju i 
dne 6. decembra  1951. 

r 

Razne objave 
et. 99/12-XT/52 7636 

Objava 
Direkcija za železnice, Ljubljana ob- 

javlja: 
V l radnem listu FLRJ, št. 40/52 je 

bila objavljena sprememba »Navodil o 
vo/nih olajšavah za delavce in usluž- 
bence v železniškem, rečnem in po- 
morskem prometu« (Uradni list FLRJ, 
št. 56/51), po kateri se morejo po' 
prejšnjem privoljenju Glavne direk- 
cije železnic izgubljene ali slučajno 
Uničene izkaznice zamenjati za  nove. 

Znrudi hitrejšega postopka pri zame- 
njavi teh izkaznic je za reševanje pro- 
šenj pooblaščen direktor za železnice- 

že pred naročilom nove izkaznice «i 
morajo upravičenci priskrbeli odobri, 
tev direkcije, ki bo izd.iua te na pod- 
lagi potrdila pristojnega voditelja pod- 
jetja ali ustanove in predsednika sin- 
dikalne podružnice, da upravičenec ni 
izkoristil letnega dopusta. To odobri- 
tev je treba predložiti naročilnici in 
seznamu v dvojniku pri naročilu novih 
izkaznic. 

Ponovno opozarjamo, da je treba 
znesek za izkaznice vplačati na čekov- 
ni račun št. 604-54044-0 JDŽ Direkcije 
Ljubljana, finančni oddelek, in odrc- 
zek priložili naročilnici. 

Direkcija železnic, Ljubljana 
št.  520/52 7452 

Objava 
Dr. Rudolf Kaluža je bil dne 11. av- 

gusta 1952 vpisan v Odvetniško zborni- 
co v Ljubljani kot odvetnik s sedežem 
svoje pisarne v  Postojni 

Izvršilni odbor 
Odvetniške zbornice v Ljubljani 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
iiajj   T   danem   rokn   priglasijo  terjatve 
oziroma,   poravnajo   svoje   obveznosti   do 
podjetij v likvidaciji, sicer so bodo dolgovi 

sodno izterjali 
Št.  IV-1323/3-52 , 7190 

Z ukazom Prezidija Ljudske skupšči- 
ne LRS, U št. 77 z dne 4. VII. 1932 
(Uradni list LRS, št. 19-93/52) je bila 
odpravljena Glavna uprava za promet 
vlade LRS. ki je prešla na podlapi 
odločbe Sveta vlade LRS'za gradbene 
in komunalne zadeve ter Ministrstva 
z;, finance LRS, št. 540-1/722 z dne 1. 
VII. 1952, v likvidacijo. Likvidacijsko 
komisijo sestavljajo: dr. Gračner Jože, 
predsednik, Gregorčič Evgen in Stabej 
Jožef, člana. Priglasitveni rok: 30 dni 
no tej objavi na naslov: Likvidacijska 
komisija Glavne uprave za promet 
vlade LRS-v Ljubljani, Cankarjeva 
l/II. - 

Likvidacijska komisija 
Št.   102/A—c 6998 

Državno posestvo in pilališče Novo 
mesto je prešlo z odločbo OLO Novo 
mesto, št. 11—570—3/1—52 z dne 7. VII. 
1952 v likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 
dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

7522 
Kmetijska obdelovalna zadruga >20. 

september« Gameljnc , je prešla po 
sklepu občnega zbora dne 19. VI. 1952 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: 14 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 
F 6833 

Z odločbo LO mestne občine Črno- 
melj je prešlo podjetje >Radjo center< 
Črnomelj v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
št. 122/52 7 i 50 

Gostinstvo >RLO< IV. Ljubljana ie 
prešlo z odločbo MLO'Ljubljana, G št. 
1700/5-52 z dne 18. VII. (952 v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 50 rini od te ob- 
jave. 

Likvidacijska  komisija 
7246 

Z uredbo vlade LRS št.  II 60/2-52 z 
dne 11. VII 1952 je prešla Glavna di- 
rekcija industrijskih servisov LRS v li- 

kvidacijo. Priglasitveni rok- "0 dni po 
tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
, 6934 

Po sklepu izrednega občnega zbora z 
dne 28. V. 1932 in v sporazumu s Skla- 
dom za mehanizacijo Kranj je prešla 
KDZ >Savat Voglje v likvidacijo. Pii- 
glasitvcni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidatorji 
7080 

Z odlokom Gospodarskega sveta pri 
MLO Ljubljana, št. 143/52 z dne 25. 
IV. 1952 je Uprava gostinskih podjetij 
RLO III. Moste prešla v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
Št. 19/52 7155 

Skupna obrtna nabavno-prodajna za- 
druga z o. j. za okraj Celje mesto v 
Celju, je prešla v likvidacijo. Priglasi- 
tveni rok: 50 dni od> te objave. 

Likvidacijska komisija 
6866 

, KDZ >Storžičc Gorice, p. Golnik, je 
prešla s 1. julijem 1952 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej ob- 
javi. 

Likvidacijska  komisija 
žt.  186/52 , "215 

S sklepom izrednega občnega zbora 
Kmetijske delovne zadruge Toneta Ka- 
stelica, Klanec z dne 16. VI. 1952 je 
prešla zadruga z istim dnem v likvida- 
cijo. Priglasrtveni rok; 3o dni po tej 
objavi. 

Likvidacijska komisija 
7216 

Z odločbo vlade LRS, št. II—577/1-52 
z dne 4. VII. 1952 je prenehalo s poslo- 
vanjem državno gospodarsko podjetje 
republiškega pomena >Breza<, tovarna 
usnjarskih pomožnih sredstev, št. Vid 
pri Stični. Priglasitveni rok: 30 "dni po 
toj objavi na naslov likvidacijske ko- 
misije, Ljubljana. Župančičeva 3 (Svet 
za industrijo LRS). _ 

Likvidacijska komisija 
7023 

Kmetijska   delovna  zadruga  >Soča< 
v Kobaridu je po sklepu občnega zbora 
z dne 9. VI. 1952 prešla v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
7431 

Po sklopu zbora zadružnikom z dne 
24. VII. 1932 preide Kmetijska delovna 
zadruga Zapotok v likvidacijo, ter pre- 
neha s poslovanjem 34. VIII. 1952. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni po icj objavi. 

Likvidatorji 
6919 

Po sklepu zboia zadružnikov je pre- 
šla Kmetijska delovna zadruga »Tri- 
glav« v Drežnici z dne 4. VI. 1952 v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: do 31. 
VIII. 1952. 

Likvidacijska komisija 
7247 

Delavsko uslužbenska restavracija 
tovarne usnja >KONUS< r Slovenskih 
Konjicah je po sklepu upravnega od- 
bora prešla v likvidacijo. Ptiglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

Likvidatorji 
št. 784/1—52 6935 

Kmetijska delovna zadruga >Perun< 
Poljubinj. je po sklepu občnega zbora 
z dne 51. VII. 1952 prešla v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidatorji 
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Izgubljene listine 
preklicnjejo   *'" 

Artač Ivana, Brezovica ••. osebno iz- 
kaznico, reg. številka 18083, ser. števil, 
•• F-0140395. 7542 

Artač Jože» Brezovica 77, osebno, iz- 
kaznico, reg. številka 18132, ser. števil- 
ka  F-0140442, 7543 

Artnik Angela, Ljubljana, Podmilšča- 
kova 27, osebno izkaznico, reg. številka 
89402/51,  ser.  št.  F-0111712. 7150 

As Feliks, Ljubljana, Korotensku 8, 
osebno  izkaznico št. 05226SS2.        7233 

Bavčar Frančiška, Selo 22, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0513548, reg. številka 
45S51, izdano v Gorici. 6962 

Belcer Anion, Sv. Križ, p. Rog. Sla- 
tina, osebno izkaznico št. 8730.       6784 

Berginc Ema, Log 135, p. Srpenica, 
osebno izkaznico; reg. št. 11172, ser. št. 
G-0263882. 7199' 

Bohinc Jože, »Gradiš IMM«, gradbi- 
šče koksarne. Zenica, osebno izkaznico 
št. 9135, izdano v Zenici. 7154 

Bojovič Ilija, Frani pri, Mariboru, 
prometno knjižico za osebni avto znam- 
ke DKW št. 6006. 7316 

Boro vsak Helena, Celje, Ljubljanska 
6, invalidsko izplačilno knjižico števil- 
ka 8169/vA 6789 

Borštner Marija, Maribor-Kamnica. 
Rošpoh 58, osebno izkaznico, reg. št. 
416, ser. številka 01406. izdano v Ma- 
riboru. 7290 

Božič Nestor, Ljubljana, Prekmurska 
4, osebno izkaznico, reg. St. 20231/30, 
ser.- številka F-0042541, izdano v Ljub- 
ljani. "381 

Braitiša Alojz, Maribor, Gorkega 30, 
osebno «izkaznico, reg. številka 57152, 
ser. številka F-0079462, izdano v Ljub- 
ljani. , "292 

Brce Vinko, Selca nad Sk. Loko, 
orožni list, reg. št. 598. 6964 

Brence Franc, čevljar, IMPOL, Slov. 
Bistrica, Laporje 63, osebno izkaznico, 
Veg. št. 11447, izdano v Poljčanali.   6254 

Brence Pavla, Laporje 63, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 11375, izdano v Poljča- 
nali. 6255' 

Brišnik Zvonko, Ljubljana, Verov- 
äkoya 22, osebno izkaznico št. 16251, iz- 
dano v Mariboru. 7537 

Brleč Jože, Srednja vas, pomočniško 
spričevalo, izdano v Kamniku.       7240 

Cebck' Alojz, Dogoše 49 pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg. št. 6621, ser. 
št. 0578031, izdano pri OLO Maribor 
okolica, ter izkaznico za dvokelo.   7249 

Cepak Marija, črni kal 41, Sežana, 
osebno izkaznico, št. 0213533. 6817 

Cergol Tožef, roj; 8. XII. 1919. Loka 
41, Sežana, osebno izkaznico, TCg. št. 
11902, ser. št. 212612. 6837 

Cerovšek Franc, ,roj. 22. IX. 1928, 
Vrlipolje pri Vipavi, zdaj v Ljubljani, 
Postojnska 11, obmejno osebno izkaz- 
nico, izdano v Gorici. *" 6781 
. Cesar Miran, Ljubljana, Devinska 
*1» osebno izkaznico reg. št. 48740/51, 
ser. št. 0071030.          " - '    "232 

Çililer Jože, Ljubljana, Kadilnikova 
"'•ca, prometno knjižico za motorno 
kolo,' evid. št. S-02764. 7592 

Krom- 
uznico, 

6924 

Čatorič Anton, Maribor, Tezno,. Za- 
grebška 75, osebno izkazrico reg', št. 
19599. ser. številka 0016945, izdano v 
Mariboru. 7313 

Čeh Ignac, krojač. Turnišče ?47, 
Prekmurje, osebno izkaznico za ob- 
mejni pas. 6768 

Čeh Marija, Vučja vas 47. p. Križevci 
pri Ljutomeru, osebno izkaznico štev. 
0251705/7393, izdano v Ljutomeru.   6897 

Češnovar Angela, Kal 12, Dol pri 
Hrastniku, roj. 22. •. 1926, osebno 
izkaznico, leg. št. 29406, ser. številka 
07427. < 7165 

Čolnik Antonija, Sv. Lenart v Slov. 
goricah, osebno izkaznico, reg. številka 
11455, ser. št. 0587639, izdano pri Le- 
nartu v Slov. goricah. 7512 

Demšar Ivana por. Kovač, strok, uči- 
teljica v p., Idrija, Curla Jakoba 8, 
roj. 23. VIII. 1890, osebno izkaznico, 
reff. št. 5512, ser. št. F—0536222.     7664 

Dermastija Irena, Skaručna 23, 
osebno izkaznico, reg. št. 27725. ser. št. 
F-0132035. 7258 

Dermota Frančiška, Ljubljana. Tr- 
žaška 27, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 44701/51, ser. št. F-0067011, izdano v 
Ljubljani. 7528 

Dimitrijević Aleksander, Ljubljana, 
Delavski doni, obrtni list, izdan v 
Ljubljani in mojstrsko spričevalo^ iz- 
dano v Mariboru. 7179 

Dolinhr'Franc, Mokronog, sindikalno 
knjižico, izdano od železniške postaje 
Ljubljana-Siška. 7595 

Domiter Marija, Pekre 61 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 14540, 
ser. številka 0381795, izdano v Ma- 
riboru. 7515 

Dravec Pavel, Bodonci 93, roj. 24. I. 
1910, osebno izkaznico, ser. št. 0091768, 
reg. št. 101580. izdano v M. Soboti.  6320 

Dujo Ivo, Željne, osebno ! izkaznico, 
izdano I v Kočevju 6. L 1951, sèr. št. 
0550410, reg. št. 4100. ,, 6200 

Dukič Miloš, Ljubljana, Verovškova 
26, osebno izkaznico, reg št. 95916/51,' 
ser. št. 0118226. 7168 

Elcktro-Celje, evidenčno tablico pri- 
kolice »Wheel Trauen« št. S-4666.   6961 

Erjavec Alojz, Stična, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 12548,. ser. št. 0516858, iz- 
dano v Trebnjem. " 7355 

Erjavec Angela, Stična, osebno izkaz- 
nico, reg', št. 12549. ser. št. 0516859. iz- 
dano v Trebnjem. 7554 

Erker Gabrijela, Ljubljana, Vrhov- 
čeva 3, osebno izkaznico št. 71071/51, 
izdano v Ljubljani. 7496 

Eržen Anton, Maribor, Studenci, Jo- 
cova 22, osebno izkaznico, reg, številka 
44921, ser. št. 0047107, izdano v Mari- 
boru. 7507 

Eržen Katarina, roj. 16.. IV. 1953, 
Češnjica, osebno izkaznico, ser. št. F— 
217106, reg. št. 57886, izdano pri OLO 
Kianj leta 1951.  , ' 6965 

Eržen Miroslav, Ljubljana, sindikal- 
no knjižico, izdano od Republiškega 
odbora gradbene industrije in stavbar- 
stvo. 7401 

Fantinato Anica, Lji bljana. Kolo- 
dvorska 45, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 15078. "• 7228 

Feršič Ljudmila, Maribor, Partizan- 
ska 6, osebno izkaznico, reg. št. 42229, 
ser. št. 0044430, izdano v Mariboru, pro- 
metno knjižico za kolo znamke »Asstr 
mannt št. 7883, tov.'št. 66397. 7326 

Gašperič Marija, Zrkovci 34 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 38870, 
ser. št. 0877821, izdano pri OLO Mari- 
bor okolica; \ 7300 

Gartner Franc, Ljubljana, Ciglar- 
jeva 5, delovno knjižico in sindikalno 
knjižico, izdani v Ljubljani, 7594 

Gašperšič Zorko, Ljubljana, Vodo- 
vodna 88, osebno izkaznico, reg št 
17347/51, ser. št. F-0039637, izdano v 
Ljubljani. 7253 

Godic Karel, Jevnica, osebho iz- 
kaznico. 75% 

Golia Ludvik, Ljubi juna, Trg franco, 
ske revolucije 1, osebno izkaznico, •••. 
št. 40201/51, ser. št. F-0062511.        7254 

Golobic Vinko, Ljubljana, Goriška 
29, prometno dovoljenja osebnega av- 
tomobila »Mercedes«, reg. št. Č-1553, 
številka motorja 425776, številka šasije 
152556. 7541 

Gornik Zdenka, Ljubljana, Mestni 
trg 7/II, osebno izkaznico, reg. številka 
22586/50, ser. št. F-0044696. 7503 
v Gradbeno podjetje »Krim«, gradbi- 
šče Slivniško Pohorje, piometno knji- 
žico avtomobilu JA znamke >Pra'ga« št. 
10-80, št. Šasije 10991, številka motorja 
11001/S.   - ' 7095 

Gradiš IMM, Avtopark, Ljubljana, 
prometno knjižico tovorne •- avtomo- 
bila znamke »Chevrolet« S-769.      7597 

Grah Henrik. Gornja Voličina 37 r. 
Slov. goricah, delovno knjižico števil- 
ka 2560744. izdano v Mariboru.      7525 

Grcgorin Frm.., Ljubljana, Vrstov- 
skova 8, osebno izkaznico reg. števil- 
ka 6216/51, ser. št. F-0028526, izdano v 
Ljubljani. 7399 

Greeorsanec Vincencija, roj. 22. I. 
1934, Srednje Arto 6. p. Kiško, osebno 
izkaznico, ser. št. 0380772, reg. št. 36462, 
izdano. v   Krškem. '     7220 

Grom Franc, Ljubljapa, Pred škofijo ' 
15, osebno, izkaznico, rcg. št. 48941/51, 
ser.-št. F-0071251. 7204, 

Gudelj Ivana, Ljubljana,'Cankarjeva^ 
7/11, osebno izkaznico, re<»  ït. 21946/50, 
ser.  št.- F-0044256. -, 73•9. 

Hafner Marija, Zg. Bitnje 129, oseb-' 
no   izkaznico,   rcg.   št.   40577,   ser.   št. 
0219587. .7175' 

Hlavaty; Erna roj. Vizjak. Trst, Ob- 
čine, Kraška 25, potno dovoljenje in 
osebno izkaznico, izdano v Trstu.   7375 

Hočevar Jakob, Mali Kbrinj, osebno 
izkaznico,   reg.   št.   37519/51,   ser.   žt. ' 
F-0059629. 7177 ' 

Holbek Breda, Beograd, Bulvar mar- 
šala Tita, spričevalo 5. razr. II. drž. 
gimnazije v Ljubljani. 7536 

Hoslej Franc, Sp. Nova vas 42, Slov.' 
Bistrica, osebno izkaznico, izdano v- 
Slov. Bistrici in sindikalno izkaznico, 
izdano v Tovarni »Impok, Sloveska Bi- 
strica. 6714 

Hribar Ivan, Slape 13, Polje, osebno 
izkaznico, Teg. St. 24679/51, ser. števil. 
ka I«,-0046989, izdano v Ljubljani.     7590 

Hriberšek Alojz. Pesje, p. Velenje, 
osebno izkaznico, ser. št. 10559, izdana' ' 
10. Vil. 1951 v" Šoštanju, vojaško knji- 
žico, rez. oficirja, ser. št. PU 100, izda- 
no v Celju 30. V. 1951 in izkaznico 
p-50 za znižano vožnjo na železnici za 
leto 1952. izdano 25. VI. 1952 od direk- 
cije železnic, Ljubljana. 7160 
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Hi4»yat Ivaii, Ljubljana, Koioška 8, 
knjižico o predvojaški vzgoji, izdìno v. 
Ljubljani. RLO II. , 753S 

Husar Jože. Maribor-Tezno, Kidriče- 
va "a, osebno izkaznico, reg. številka 
435521, ser. št. 45437, izdano v Mari- 
bciiu. 7305 

Huskic. Taiba, Skopice 19, p. Krška 
vas, osebno izkaznico, ser. številka 
0406760. reg. številka 28450, izdano v 
Krškem. 7468 

Ivanuša Rozina, Rogoza-Hoče 16 pri 
Mariboru, oseb. o izkaznico, reg. št. 
8582, ser. Št. F-0580267, izdano pri OLO 
Maribor okolica. 7294 

Indof Rudolf, Ljubljana, Pesjakova 
12, osebno izkaznico, reg, št. 37442/51, 
ser. št. F-0059752. 7230 

Jager Alojz, Sp. Slivnica 61, Grosup- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 32432, 
ser. št. F-0158442, izdano v Lavrici in 
knjižico za kolo, številka okvira NM- 
15376. 7447 

'Jager Antonija, Ljubljana, Hrenova 
17, osebno izkaznico, reg. št. 1261/50, 
ser. št. F-0023571, in sindikalno knji- 
žico. 7174 

Jakončič Jožef, roj. 28. IX. 1920, Vi- 
polže 63, p. Dobrovo v Brdiji. osebno 
izkaznico, ser. št. 0293345 -"g. št. 2877, 
vozniško knjižico do 3-tonske vožnje z 
osebnimi in tovornimi avtomobili, po- 
godbo o prodanem motornem kolesu 
znamke >Guzzk, typ 250, št. motoija 
199S, št. šasije 2053. •028 

Janeš Anton, Ljubljana. Gobova 2, 
osebno izkaznico, reg., št. 67181/51, ser. 
St. F-0OS9491, izdano v Ljubi' ni.     7578 

Jauežič Dušan, Ljubljana, osebno iz. 
kaznico, reg. št. 6442/51, ser. številka' 
F-0028752 in režijsko izkaznico, izdano 
V Ljubljani. 7206 

Jeglicar   Vinko,   Ljubljana,   osebno > 
izkaznico,   reg.   št.   96523/51,   ser.   št. 
F-0118S53. y   7225 

Jelačin Andrej, Solkan, diplomsko 
spričevalo srednje veterinarske šole, iz 
leta  1950. - "101 

Jeriha Ivan, Sostro 43, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 1304/50, ser. št. F— 
0159618, izkaznico za polovično vož- 
njo na železnici in sindikalno izkaz- 
nico. "236 

Jernejec Nevenka, Ljubljana. Alja- 
ževa 13, osebno izkaznico, reg. številka 
36186/51, ser. št. F-0058496. 7497 

Jonke Marietta. Maribor, Jadranska, 
osebno izkaznico, reg. št. 41831, sei. št. 
0044032, izdano v  Mariboru. 7311 

Jugovic Janez, Godešič 24, osebno 
izkaznico reg. št. 37361, ser. številka 
0214371. "176 

- Kalan Maks, Novo- mesto, Trdinova 
15, osebno izkaznico, ser. številka 
0309175-844. 7242 

Kambič dr. Mirko. Ljubljana, Vidov, 
danska 2, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 24579/50. ser. št. F-0046689, režijsko 
izkaznico za vožnje s petimi vložki, 
sindikalno knjižico in orožni list.   7380 

Kariš Karol, Sežana 102. osebno iz- 
kaznico, reg. št. 10657. sei. št. 0211367, 
izdano v Sežani. 72(9 

Kašpar Franc, Maribor, Gregorčičeva 
26, osebno izkaznico, reg. št. 2528, ser. 
št. 00940, izdano v Mariboru. 7513 

Kašpar Marija, Maribor, Gregorčiče- 
va 26, osebno izkaznico, reg. št. 2327, 
ser. št QÖ9639\ izdano v Mariboru.   7317 

Kepe Josip, roj. 24. IIL 1925, Dolga 
vas 127, M. Sobota, osebno izkaznico, 
izdano v Dol. Lendavi, reg. it. 4348. 
ser. št. G-0227058. 6967 

Kepic Marija, Ljubljana, Gosposvet- 
ska 13, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 26462. 7207 

Kikel Stanislav, Ljubljana, Tržaška 
11, osebno izkaznico, reg. št. 75403/51, 
ser. št, F-0097713. 7152 

Klavčič Alojz, Kranj, osebno izkaz 
nico tujega državljana, reg. št. 81, ser. 
št. 0100281. 7044 

Klemenčič Jože, Toplice 11, Zagorje 
ob Savi, roj. 13. III. 1902, osebno iz- 
kaznico. 7136 

Kleno všek Ivan, Zalog 8, delovno 
knjižico št. 1483715, izdano 16. Vili, 
1948. 7143 

Knez Franc, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F-0062056, reg. številka 
39746/51, izdano v Ljubljani. 7400 

Kocjan Anton, Gornje Ležeče 15, p. 
Vremski Britof, roj. 14. X. 1905, oseb- 
no izkaznico. 7004 

Kocjančič Terezija, Velike Loče. p. 
Materija, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 1794, ser. številka 0349104, izdano v 
II. Bistrici. 7365 

Kokalj Vekoslava, Ljubljana, Gra- 
dišče 9, osebno izkaznico, ser. št. 
00086039, reg. št. 63749/51. in sindi- 
kalno izkaznico št. 69067, izdano v- 
Ljubljani. 6926 

Kokol Ivan, Maribor, Grajski trg 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 3758, ser. št. 
15070, izdauo v Maiiboru. 7314 

Kolenc Anton, Velenje 26, roj. 16. I. 
1922, potrdilo o vojaški nesposobnosti' 
št. 680 z dne 7. X. 1946. izdano od vo- 
jaikega  odseka Šoštanj. 7003 

Koren Jožko, roj. 24. IX. 1918, Kred 
35, Kobarid, zdaj pri Gozdni manipu- 
laciji Gičarice, p. Dolenja vas pri 
Ribnici, osebno izkaznico, ser. številka 
1)0593175, reg. številka 16863, izdano v 
Tolminu. 6969 

Korenčič Vinko, Jurčičeva 4. Celje, 
izkaznico »spomenice 1941« številka 
18807. . h')29 

Koreut Anton, Trbovlje, Loke 187, 
osebno izkaznico, št. F-0716770, reg. št, 
3460, sindikalno izkaznico št. 72840 in 
železniško izkaznico št. 156216.        6771 

Korher Gizela roj. Kauion, poroče- 
na Larapret, roj. 24. VI. 1926. osebno 
izkaznico, ser št. 0067297, reg. številka 
18469,  izdano  v Gor.  Radgoni.      7225 

Kos Marija, Ljubljana, Pot na Dre- 
nikov vrli, osebno- izkaznico,^ reg. št. 
37708/51, ser. št. 0060018. 7598 

Kos Sonja, bolničarka, Jesenice, Go- 
sposvetska 87, osebno izkaznico, ser. 
št. G-0349081, reg. 4371. 7532 

Košir Bogomil, Ljubljana. Zamikova 
• 6,  izkaznico  rez.   oficirja  serija  PVA, 

št.   12770,  izdano  od   v.  p.   1255,   Rib- 
nica. 7170 

Košnik Valentina, roj. 13. II. 1928, 
Primskovo št. 140, p. Kranj, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0178392. Teg. števil- 
ka .2282. 7135 

Kovačič Piroška, roj. 2. I. 1932, Čen- 
tiba 149, Dolnja Lendava, osebno iz- 
kaznico, izdano v Dol. Lendavi, reg. št. 
12802, ser. št. G:02355!2. 7092 

Koziker Konrad, Dovže 36, p. Misli- 
n je, osebno izkaznico, teg. it. 25052, ser. 

št. G-0360362, izdano v Slovenjem 
Gradcu. 7165 

Kozina Slavko, roj. 50. VI. 1920, Be- 
ka 25, osebno izkaznico, reg. št. 929", 
ser, št. 0210007, izdano v Sežaui.     6599 

Krajnžič Anton, Kicar 84. p. Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 9157, ser. št. 
0251470. 633^ 

Kralj Ivan, Dobrova 7, p. škocjan, 
osebno izkaznico, ser. št. 0345541.   7244 

Krašovec Vladimir, Ljubljana, Ein- 
špilerjeva 27, osebno izkaznico, reg. št. 
3906/50, ser. št. F-0026216, izdano v 
Ljubljani 7329 

Kucler Albin, Ljubljana, Slomškova 
15, knjižico za kurivo, Št. 515 za ofi- 
cirje LM (12 m1), orožni list. št. 997/1, 
oficirsko izkaznico LM, št. 54759 in 
člansko izkaznico KPJ. št. 355997.   7169 

Kuder ing. Milan, Ribnica 232, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 11697, ser. števil- 
ka 0558007. izdauo v Kočevju. 6931 

Kure Albin, Svibnik 12, p. Črno- 
melj, osebno izkaznico, ser. št. 0488711, 
reg. št. 5399 z dne 16. H. 1951.        7583 

Kuster Andrej, Maribor, Kočevarje- 
va 5. osebno izkaznico, reg. št. 8964, 
sei. številka 001017", izdano v Mari- 
boru. 7288 

Kuzmič Janez, Murska Sobota, Polj- 
ska 14, osebno izkaznico, reg. številka 
49276, ser.  št. 0130986. 7193 

Kuzmič Franc, Serdice 120, p. Roga- 
šovci. roj. 10. XII. 1933, osebno izkaz? 
nico, ser. št. G-0279950, reg. št. 18640, 
izdano v Slovenjem Gradcu, ter za- 
ključno spričevalo za kovaškega po- 
močnika, izdano od Industrijsko-kovi- 
narske šole na Muti. 7256 

Lapajne Jelena, Ljubljana. Resljeva 
7,'osebno izkaznico št.  15519. 7227 

Lavrič Janez, Hrib 14, Loški potok, 
osebno izkaznico, reg št. 7649, ser. št. 
0553939, izdano v Kočevju 7152 

Legat Riko,    Ljubljana, Hranilniška 
16, šofetsko knjižico za osebni avto in 
motorno kolo s tremi taloni. 7540 

Lenaršič Franc, Dol. Logatec 111, 
osebno izkaznico, reg. št. 12445. ser. št. 
F-013242. 7505 

Lešnik Kristina, Maribor, Studenci, 
Jocova 37, osebno izkaznico, reg. št. 
24541, ser. številka 0O54958. izdano v 
Mariboru. 7310 

Lešnik Marija, Maribor, Pobrežje, 
Kosovelova 4, osebno izkaznico, reg. št. 
15894, ser. številka 0012804. izdano v 
Mariboru. 7324 

Likar Jurij, Ljubljana, Invalidski 
dom, osebno izkaznico, reg. št. 11433, 
ser. št. F-0540743. 7261 

Lindič Angela, Ljubljana. Poljanska 
18, osebno izkaznico, reg. št. 21271/51, 
ser. št. F-0045581.     » 7595 

Lovrenčič Janez, Bačkovci 10. p. Zg. 
Ščavnica, roj. 18. X. 1914, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 11409, ser. št. 6068119,' 
izdano 27. XI. 1952 v Gor. Radgoni     7374 

Lovše Branko, Sneberje 25. p. Po- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 12090/50, 
ser. št. F-00344O0. 7446 

Lozej Danilo, Splošno gradbeno pod- 
jetje >Primorje«, Ajdovščina, delovno 
knjižico št. 1628877, del. št. 3286, izda- 
no v Sežani. 6830 

Lušina Anica, Podnart 27, osebno iz- 
kaznico, reg. številka 6903, ser. števil- 
ka 0817606. 6900 
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Malj Leopold, Maribot, Ketejeva 20. 
osebno izkaznico, reg. št. 5S590, ser. si. 
00450OO2. izdano v Mariboru. •293 

Manček Anica, Maribor, Studenci, 
?ebotova 4, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 47686, serija št. 0045154, izdano 
v Mariboru. 7295 

iMarin Anton, Gabrovka, spričevalo 
1. in II. razr. gimnazije v Zagrebu iz 
leta 1950. "336 

Markelj Peter, Martinj vrli 36, 'želez- 
niki, osebno izkaznico, reg. št. 38400, 
ser. št. 0217610. 7QP1 

Marn Neža, Tomačevo 8, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 58358/51, ser. št. F- 
0080848,  izdano   v  Ljubljani. 7397 

Marolt Ylado, Rudnik 24, Ljubljana, 
delovno knjižico. 7445 

Marušič Leopolda, Okrožni higienski 
zavod, Gorica, osebno izkaznico, reg št. 
18970, ser. številka 0286412, izdano v 
Gorici. 7005 

Matul Justina, Slovenska Bistrica 27, 
osebno izkaznico, reg. št. 21765, ser. 
številka 079)625, izdano v Slov. Ko- 
njicah. 7309 

Mencin Hilar!ja, Zameško 11, p. št. 
Jernej, osebno izkaznico, sei. številka 
0314386. 7241 

Mendaš Elizabeta, Maribor, Studenci, 
Ruška, 71, osebno izkaznico, reg. St. 
19985, ser. številka 5202, izdano v 
Mariboru. 7308 

»••••••« prevozno podjetje Ljub- 
ljana, prometno knjižico za priklopnik, 
evid. št. S-1287, št. šasije 0837/49. znam- 
ke »Suplimetch<, nosilnosti 5 ton.   7598 

Mežik Lovrenc, Rateče, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 807, set. številka 
0296817. 7155 

JVIihelič Ivanka, Bistrica 8. p. Pod- 
brezje, Gorenjsko, osebno izkaznico, 
št. 0201578/12568, izdauo v Krizah na 
Gorenjskem. 7506 

Mišlovič Gera, roj. 28. II. 1931, Bo- 
rovci 29, p. Moikanjci pri Ptuju, oseb- 
no izkaznico, Izdano 27. II. 1951, reg. 
št. 8519, ser. št. 0250652. 6966 

Mlinar CirlL Ljubljana, Celovška 
144, prometno knjižico Št. 4487 za oseb- 
ni avto >Fiat< 500. "37" 

Mojškrc Alojzij, Bizovik 110. • sebno 
izkaznico, reg. št. 198/50, ser. št. F- 
0122491. 7142 

Moravec Pavla, Ljubljana. Pred ško- 
fijj 15, osebno izkaznico, re \ št. 93056, 
ser. št. F-0115346. 71"8 

Možina Marija. Maribor, Pobrežje, 
Muršičeva 42, osebno izkaznico, reg. št. 
48917, ser. številka 0049459, izdano v 
Mariboru. "296 

Mrak Ciril, Kokrica 53, roj. 16. III. 
1933. osebno izkaznico, ser. št. 0193512, 
reg. št. 4202. 6959 

Mrvar Anton, Kočevje 312, Mlin, 
osebno izkaznico, ser. št. 0549^9, reg. 
št. 528. 6775 

Murko Franc, Sv, Ema, Pristava, roj. 
4. VI. 1952, osebno Izkaznico, reg. 
it. 6862, ser. št F-0777821. 6713 

Nikolić* Momčilo, mlajši, industrijski 
tehnik, Jesenice, Kadrovski dom di- 
plomo srednje tehnične ŠJe v Tito. 
«radu, del. št. 1140/51, reg. št. 46. iz. 
dano junija 1951. 6871 

Novak Josipina, roj. 5. III. 1901, 
Ljubljana, Gorupova 10. osebno izkaz- 
nico, reg. št. 10784751, ser. številka F- 
0053094, 7383 

Novak Jožef, Sv. Jernej 1, p. Muta 
ob Dravi, vojaško knjižico št. 168, iu 
o-u-bno izkaznico, reg. št. 18393. ser! št. 
G-0279703. -282 

Novak Roža, Maribor Ketejeva 20, 
osebno izkaznico, reg. št. 35201, ser. št. 
0042140,  izduno  v Mariboru. 7299 

Novak Viljem, Ljubljanu. Poklju- 
karjeva 46, delovno knjižico, izdano 
v Ljubljani. 7382 

Novinec Pavla, Ljubljaua, Vilharje- 
va, osebno izkaznico, reg. št. 76902/51, 
ser.  št.   F-0099212. 7442 

Občinski ljudski odbor Železniki, 
šiampiljko z besedilom: klesarsko 
podjetje Železniki«. 7002 

dec. 
ser. ...      ...__. 
dano v Ljubljani. 6936 

Obilčnik Knrol, Anhovo, osebno iz- 
kaznico ža obmejni pas, izdano v Sol- 
kanu  1951. 7394 

Ocepek Ivan, Zagorje, Kisovec 91, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0731605, 
reg. številka 18293, izdano v Tr- 
bovljah. 6927 

Oter Janez, Vii log 6, p. škof ja Loka, 
osebno izkaznico, reg. št. 36359, ser. št. 
0212869. 7281 

Ozimič Janez, Morje-Fram 94 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 7249, 
ser. št. 0367034, izdano v Framu.     72H9 

Pajk Jožef, Trnove 25, p. Zabukovje, 
osebno izkaznico, ser. št. (»"90321. reg. 
št. 46211, izduno v Krškem in diplomo 
o dovršeni nodoficirski šoli LM v Be- 
gunjah, reg št. 66. 6821 

Pavlic Jože, Zdole 59, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 18052. ser. številka 
0396362.     , 7192 

Pavlišjč Oskar, Ljubljana, Polje, 
o  :bno izkaznico. 7146 

Pečirer Antonija/ Ljubljana, Bee- 
thovnova 14, osebno izkaznico, reg. St. 
31619/51,  ser. št. F-0Ü53929 7235 

Pere Pavla, Ljubljana Prešernova 
21, osebno izkaznico št.' 0655373/4262, 
izdano v Celju, sindikalno knjižico 
in sindikalno ' knjižico za znižano 
vožnjo. 7260 

Peric Ivanka, Šmarje 5, Sežana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 7727, ser. števlka 
0:38457.        ' 6960 

Perša Jožef, roj. 24. II. 1910, Dolgo- 
vaške gorice 159, p. Dol. Lendava, 
osebno izkaznico, izdano v Dol. Lenda- 
vi, reg. št. 5007, ser. št. G-0227717.    7095 

Petrič Marija. Rake' 157 roj. 1. VIL 
1923, osebno izkaznico,'reg. št. 13514, 
ser. Št. 623824. 10914 

Petrič Rado, Maribor, Betnavska 
18/III, osebno izkaznico, reg. št. 4264, 
ser. št. 45703, izdano v Maribora.   7302 

Piber Leopold, Radovljica, Prešer- 
nova ili osebno izkaznico. 3886 

Pintar Jože, šofer, Ajdovščina, Slom- 
škova 16, delovno knjižico številka 
1609443. ,      „     ,.      .     „    , 7196 

Pirnnt Mirko, Gradiš HC Mosfe, p. 
Žirovnica, osebno izkaznico, rog. števil- 
ka 19135, ser. številka 0019445, izdano v 
Grosupljem. 7593 

Piškovič Ivan. roj. 21. VI. 1930 v 
Slavonski Kovačiči, Belovar. zdaj v 
Petro »TU pri Ulcinju, osebno izkaznico, 
izdano v Dol. Lendavi, reg. št, 6047, 
ser. št. 228757. 6863 

Plajušek Marija, Budina 47 pri Ptu- 
ju, osebno izkaznico, izdano v Ptuju,   x 

reg. št. 1585, ser. št. 0243897. 7159 
Podberšek Karinela, Pku e 46, p. An- 

hovo, roj. 17. VII. 1950, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 4815, ser. št. 501522.     6906 

Pogačnik ing. .nton. Ljubljana, 
Ptujska 24, osebno izkaznico, reg. št. 
Sir-/31, ser št. 0025345. :493 

Pogorele Drago, Ljubljana. Gorupo- 
va 4, osebno izkaznico, reg. številka 
7787/50, ser. št. 0050097. "229 

Polak Franc, - Petrovce 64, osebno 
izkaznico, reg. št. 15976, ser. št. 0688230. 
izdano v Celju. 7191 

Potočnik Ivana, gospodinja, Sv. Duh 
54, Kranj, osebno izkaznico, ser. števil- 
ka 31589.  reg.  št. 0210799. 7096 

Prah Marija. Ljubljaua, Poljanska 
89, delovno knjižico. 7173 

Prezelj Ivnn, Stahovica 8, šofersko 
izkaznico s tremi taloni. 7237 

Prunk Matija, Maribor, Pobreška 4, 
osebno izkaznico, leg. št. 16722. ser. št. 
00013657, izdano v Mariboru. 7291 

Pugclj Dominik, Trnovo 6 pri Ilir. Bi- 
strici, loj. 16. VIII. 1955, osebno izkaz- 
nico, št. S-0557902, reg. št. 10592. 70S7 
Poberška   6a,   osebno   izkaznico,   teg.    • 

Puconja Ivan, Maribor, Ruska <ô, 
osebno izkaznico, reg. St. 41570, ser. št. 
0041571, izdano v Mariboru. 7297 

Pus Kristina, Irca vas 15, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0518245. 7545 

Rajnar Marija, M. Črnci 59, roj 12. 
III. 1952, osebno izkaznico, reg. št. 4645,    • 
ser.    številka   0086355,   izdano    v   M. 
Soboti. 6643. 

Rapoc Ivan, Lenart v Slov. goricah, 
osebno izkaznico, reg. št. 225580, ser. 
št. M-0228558, izdano v Zagrebu.    7306 

Rebec Vida,    Pivka 72,    roj. 26. VI; 
19T0, osebno izkaznico ši. 7765.       6937 

v.   Rebolj Franjo, OLO Postojna, upra- 
va  za  dohodke,   osebno   Izkaznico   št. 
15928, izdauo v Postojni. . 7025 

Renko Franc, Klošter 12, p. Giadac, 
Črnomelj, osebno izkuznico, ser. števil- 
ka 04S8110. reg. št. 4800. 6921 

Rogelj Andrej, Tupalice 2, p. Pred- 
dvor,  osebno  izkaznico,  reg.  št.  5066, 
ser. številka 0194576, izdano  pri OLO 

• Kranj. 75S9 
Romih Angela, Maribor, Vinarska 6, 

osebno izkaznico, reg. št 24090, 'ser. št. 
F-0675508, izdano pri OLO Celje oko- 
lica. 7321 

Rigler Jožefa, Ljubljana, Poljanska 
15, osebno izkaznico, reg. št. 67773/31, 
ser. št. F-O092O85. 720O 

Rode Franc, Kožice 4, p. Radomlje, 
osebno izkaznico, reg. št. 7241, ser. št. 
0455551, izdano v Kamniku - 7259 

Rogelj Alojz, Sp. Bitnje 6. p. 2ab- 
nica, osebno izkaznico, ser. št. 022057, 
reg. št. 18347. 6957 

Romih Antonija, Maiibor, Tezno, Vo- 
dovodna. 11, osebno izkaznico, reg. št. 
17754, ser. številka 0018031, izdano, v 
Mariboru. 7503 

Rozman Franc Brcbrovnik, zdaj Za- 
savci 2, Miklavž pri Ormožu, delovno 
knjižico št! 1257258. 6198 

Rozman Zofijo, Maiibor — Studenci, 
I.imbuška 48, osebno izkaznico, reg. št. 
243S9, ser. št. 0034S07, izdano. x Maribo- 
ru. 7322 



Stran 262 URADNI LIST Št. 23 — 19. Vin. 1952 

Rupret Ivana, Ljubljana, Celovška, 
blok I, osebno izkaznico, reg. št. 4575, 
ser. št. 0180S85, in' sindikalno knjižico 
št.  13388. 7172 

Saje Marija, Hrastje 8, p. Mima peč, 
osebno izkaznico, ser. št. 0337350.   7546 

Saksida Tugomira, roj. 25. IV. 1937 v 
Ljubljani,- Poljanska 91, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 57055/51, ser. št. 0079365. 

> 7504 
Sardoč Marija, št. Ilj pri Mariboru, 

preklic o izgubljeni osebni izkaznici za 
obmejni pas, leg. št. 29658, ser. št. 
0192371, objavljen v Uradnem listu 
LRS, št. 21/52, ker se je našla.      7141 

Selan Marko, Ljubljana, Poljanska 
15, osebno izkaznico, reg. št. 40667/51, 
ser. št. F-0062977. 7500 

Siničič Pero, Kočevje 18, osebno iz- 
kaznico, registrska št. 6"64, serijska št. 
0552874. 7082 

Simončič Ludyik, Ljubljana, Gubče- 
va 16, šofersko in prometno knjižico, 
št.  vozila  S-387. 7327 

Skanderlič Florijan, Morava 25, vseb- 
no izkaznico, leg. št. 1338, ser. št. 
0547648.. ' 6867 

Skubic Herman, Brvace 12, p. Gro- 
suplje, evid. tablico, št. S-02079 za mo- 
torno  kolo, št.  495995,  št. šasije  1886. 

7544 
Slak Julijana, Maribor-btadenci, Ru- 

ška 27, osebno izkaznico, reg. št. 500~0, 
ser. št. 0050490. izdano  •    Maribo. u. 

7304 
• Slane Slava, Maribor-Studenci. šar- 
hovn' 104, osebno izkaznico, ieg. št. 
48533, ser. št. 0049055, izdano v Mari- 
boru. 7323 

• Slovenija ceste, centralni obrati, 
Aviopark, Ljubljana, Moste, prometno 
knužico tovornih avtomobilov: GMC 
št.- S-1464, GMC št. S-1556 in KRUPP 
št. S-2576.- • 7205 
- Starin  Rok, Ljubljana, Tržaška 29, 
osebno izkaznico, reg. št. 59570/51, ser. 
it. 1-0081880. "250 

Stramič-Marija, Murščak 76. osebno 
izkaznico,  izdano  v  Radgoni.        7089 

Strmčnik Frančiška, roj. 16. H. 1920, 
Stari trg 26, osebno izkaznico, reg. št. 
11548, ser. š.t. 0364258. 6647 

Stupar Ivanka, osebno izkaznico, ser. 
št. 04S9097, reg. št. 5785. 6596 

Suhadolc Marija, Dobrova 67. -eb. 
no izkaznico, ieg. št. 20385, ser. št. F- 
0145495. 7202 

Schumer Jožef, Cankova 48, osebno 
izkaznico, reg. št. 20385, ser. št. 0102093, 
izdano v M; Soboti. 6814 
1 Šandor Vinko, Kog 66, osebno-izkaz- 
nico, ser. št. F-0228499, reg. št. •69, 
izdano  v  Ljutomeru. 6794 

šandor Marija, Kog 66; osebno izkaz- 
nico, ser. št. F-022S4S0, reg. št. 4170, 
izdano   v   Ljutomer.. 6795 

Savli Oskar, Ljubljana, Puharieva 5, 
osebno izkaznico, ieg. št. 79Ì76/51, ser. 
št. F-0101486 in partizansko izkaznico 
(spomenico)  iz leta 1941.      .   '      7205 

Šinkovec Matevž, Dol 4, Gornji grad, 
osebno izkaznico, izdano v Šoštanju, 
reg. Št. 14844. 6597 

škoberne Bogomir, Doberteša vas 55, 
roj. 12. X. 1925, osebno izkaznico, reg. 
št.-32037, ser. št., F-0650547. 6715 

šmergut Rozalija, roj. 11. II. 1922, 
Loke, 596, Trbovlje, osebno izkaznico, 
izdano v Trbovljah, ser. št. F-0721617, 
reg. št. 8307. 6965 

Starki Božo, Ljubljana, vojaško voz. 
niško knjižico št. 1241. 7149 

Štefanac Štefka, Ljubljana, Franko- 
panska 25, osebno izkaznico, reg. št 
17709/51, ser. št. F- 0040019. 7502 

štele Rudolf, Jurkovičeva 3, Gornja 
Radgona, osebno - izkaznico za prebi- 
valca obmejnega pasu, reg', št. 47929, 
ser. št. 129639. izdano v Murski Soboti, 
sindikalno izkaznico št. 34811, izkazni- 
co OF št. 590565, izdano od OF Gor. 
Radgona ter ribolovnico za sektor 
Sladki  vrh-Petanjci. 6904. 

Štritof Franc, Vojnik pri Celju, šo- 
fersko knjižico s tremi taloni. 7147 

Štrukelj Ana, Ljubljana, Rimska 5, 
osebno izkaznico, reg. št. 88363/51, ser. 
št. F-0110673/izdano v Ljubljani.   7330 

šuligoj Izidor, vas Galjevica, roj. 6. 
IV. 1935, osebno izkaznico, ser. številka 
0309371, reg. št.. 6005. 7390 

Šuštarič Jože, invalidsko izkaznico 
za znižano vožnjo s 75% popusta štev. 
91299, zap. št. 122/S. 7090 

Tavčar Janez, št. Vid nad Ljubljano, 
osebno izkaznico, št. 21070, izdano v 
Kranju. 7444 

Trajber Marjeta, roj. 1. V. 1932, Dol- 
ga vas 32, p. Dol. Lendava, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 4340, serijska številka 
G-0227050. 6522 

Trampuž Alojz, Novela 6, p. Kosta- 
njevica na Krasu, preklic o izgubljeni 
osebni izkaznici št. 18110, ser. številka 
0285944, objavljen v Uradnem listu 
LSR, št. 69/52, ker se je našla.        7167 

Tratnik Kristina, Trbovlje, Iletje 
169. osebno izkaznico št. 0719214/5904. 
izdano   v   Trbovljah. 6785 

Tratnik Ludvik, Trbovlje, Retje 169, 
osebno izkaznico št. 0719213/5903, izda- 
no v Tibovljah. 6786 

Trobentar Silva, Maribor, Koroška 
39, osebna izkaznico, reg. št. 1400, s.er 
št. 0008712, izdano v Mariboru.      7320 

Turk Marko, Ljubljana, Gledališka 
7, osebno izkaznico, reg. št. 22295/50, 
ser. št. F-0044902, in šofersko izkaznico 
s tremi taloni. 7226 

Turščak Danilo, Ptuj, Krekova 1, 
osebno izkaznico št. 16965, pomočniško 
spričevalo, izdano v šoli pri tovarni 
TAM v Mariboru. 6650 

Urbäs Anton, Dol. Logatec 150, p. 
Dol. Logatec, delovno knjižico številka 
2851087. _  7591 

Ušaj Antonija loj. Zupan, Rečica 21, 
Bled, osebno izkaznico, ser. št. 0811214, 
reg, številka 20304, izdano v Radov- 
ljici. •   7084 

Vavpotič Helena, Jezica 76, osebno 
izkaznico, reg. št. 43549/51, ser. št. F- 
0065859, izdano v Ljubljani. 7257 

Verce Frančiška, Mirna peč 46, oseb- 
no izkaznico, ser. St. 0323179. 7547 

Vidmar Janez, Gerbičeva 41, osebno 
izkaznico, reg'. št.86862/5l, ser. številka 
F-0109172. 7596 

Vidovič Mihael, Pohorje 48, osebno 
izkaznico, ieg. št. 29424, ser. številka 
0272734, izdano  v, Ptuju. 6901 

Vidovič Vilma, ro>. Kaiman, Ivanovii 
60, osebno izkaznico, ser. št. G-0096120, 
reg. št. 15410, izdano v M. Soboti.   6433 

• Vigele Miroljub, Ljubljana, Dolenj- 
ska 27, osebno izkaznico, reg. št. 97153, 
ser. številka F-0119463, izdano v Ljub- 
ljani. 7331 

Viher Pepca. Šoštanj, Prode, osebno 
izkaznico številka 8020, izdano v Šo- 
štanju.       ' 7134 

Vintar Jožefa, Vavta vas 7, p. Straža, 
osebno izkaznico, ser. št. 0324492.   7245 

Vilman Franc, Jesenice. Prešernova 
35, osebno izkaznico št. G-0352822/8112 
in šofersko izkaznico št. 7265.        7148 

Vizjak Francka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, ieg. št. 32871, ser. št. 0211685, 
izdano pri OLO Kranj okolica.      6925 

Vlepič Marica. Ljubljana, Grintov- 
ška 61, osebno izkaznico, reg. številka 
66125/51, ser. številka OÜS8435, in knji- 
žico  za kolo. 7499 

Vrenko Truda, Brežice ob Savi, oseb- 
no izkaznico, reg. št.' 1052. ser. številka 
0366364. 7443 

Vratarič Alojzij, Ljubljana, Alban- 
ska 39, osebno izkaznico, ieg. številka 
66107/51, ser. št.  F-0088417. 7539 

Wolfgruber Maks, Sv. Lovrenc 75 na 
Pohorju, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 27781, ser. št. 0572639, izdano pri Sv. 
Lovrencu. 7301 

Zadravec Albert, Maribor, Pobiežje,. 
, Šolska 8,    osebno izkaznico,    reg. št. 

15659. ser. številka 0007568, izdano  v 
Mariboru. 7319 

Zagrajšek Ivan, Boštanj pri Sevnici, 
osebno izkaznico št. 40199. 7201 

Zaliar Rudolf, Ljubljana, Poljanska 
7, osebno izkaznico, reg. št. 550/51, ser. 
št. K-OJ0900 in invalidsko izkaznico za 
znižano vožnjo št. 90586. 7171 

Zaje Ivan, Šmartno ob Savi 19, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. številka 
48249/51, ser. št. F-0070559, izdano v 
Ljubljani. 7395 

Zakotnik Ivan, Tacen 35, osebno iz- 
kaznico, ieg. št. 26653, ser. številka F- 
0130963, in knjižico za kolo. 7335 

Zavec Janez, Mala Vàrnicà 8, p. Le- 
'skovec pri Ptuju, roj. 5. I. 1933, oseb- 
no izkaznico, reg', št. 48362, ser. števil- 
ka 0292599, izdano v Ptuju. 7221 

Završnik Niko, Ljubljana, Poljanski 
nasip 40, osebno izkaznico št. 37968, 
izdano v Trbovljah. 7332 

Žagar Franc, Brezje 2, p. Kamnik, 
pomočniško spiičevalo št. 90, izdano 
31. VIL 1952 v Ljubljani in spričevalo 
št. 24 šole za učence v gospodarstvu 
raznih slrok v Idriji z dne 28. VI. 
1952. 7151 

Žagar Katarina, Ljubljana, št. Vid, 
osebno izkaznico, reg. št. 96048/51, ser: 
št. F-0118358. 7144 

Žener ing. Jože, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 21634/50, ser. št. F- 
0043^44. 7145 

Živič Vekoslav, Ljubljana, Tržaška 
29, osebno izkaznico, re,g. št. 23047/50, 
ser. št. F-0045557. ,7376 

žvokelj Breda, Ljubljana, Kardelje- 
va 3, osebno izkaznico, reg. številka 
11006/50, ser. št. F-0033316. . 7501 

' tidaja >Uradni list LRS«. Direktor In odgovorni urednik; dr, RasUM Močnik, tieka liskama >Toneta Tomšiča« » LJubljani. 
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nec 3,  vsi  kmetje, ki podpisujejo po 
dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. junija 1952. 

Zadr VIII 19/3 7019 
533. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Te- 
menici. 

Na zboru 13. II. 1932 ~o se spremenila 
zadružna pravila. 

Besedilo  odslej: Kmetijska zadruga 
*   z omejenim jamstvom v Temenici. 

Delež znaša 500 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Izbrišejo se Kolesa Alojz, Grm Lud- 
vik, Fajdiga Janez in vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Marinčič Ignac,    kmet,    Čagošče 15, 
Mahne Mirni, kmetska hči, Temenica 36, 
Matjan Janez, delavec, Videm 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. julija 1952. 

Zadr V 187/5 6249 
534. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Dolskem. 

Na zboru 20. IV. 1952 so se spreme- 
nila zadružna pravila. Delež znaša 1000 
dinarjev, delež družinskega člana za- 
družnika pa  100 din. ' •' 

Izbiišejo se Grad Franc, Jerina Mal- 
či, Vode Maks, Velepič Andrej, Gostin- 
čar Marija, Gradišek Ivan in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Solšek Jože, pos., Petelinje 21, Boka- 
lič Oton, kov. pomočnik, Dolsko 20, Lo- 
žar Ivan, delavec. Dolina 5, Sasso Ivan, 
nameščenec, Vinje 13, Korbun Rupert, 
uslužbenec, . Dolsko 4, Klander Ivan, 
voznik, Dolsko 13, Rahne Janez, pos., 
Senožeti 21, Janež. Julija.. gospodinja, 
Dolsko 44. ...'.,' 

Okrožno sodišče v Ljubljani    • 
i dne 4. julija 1952. 

Zadr V 191/4 6518 
.   ,535. 

. Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim  jamstvom  v  Bizoviku. 

Na zboru 15. III. 1952 so se spremeni- 
la zadružna pravila. Delež znaša _500 
din. delež družinskega člana zadružni- 
ka pa 250 din. 

Izbrišejo se Leben Janez, Ložar 
Frajic, .Babnik Miha, Primar Alojz. 
Mojškrc Marija. Mravlje Jože(. Biicelj 
Janez; Škrjanc Rozalifa in vpišejo no- 
vi člani upravnega odbora:   i 

Mojškrc Ivan, zidar, Bizovik 431, 
Stcfančič Stane, pečar. Bizovik 64, Le- 
^ec Janez, avtomehanikar, Bizovik 131, 
Anžič ' Anton, pleskar, Bizovik 134, 
Lampič Franc, tesar, Bizovik 74, An- 
*ič Janez, čevliar, Bizovik 118. 

Zadr VI 41 6499 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Oton Župančič« vZapogah. 
Na izrednem občnem zboru 22._ V. 

*952 je zadiuga prenehala poslovati in. 
Prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so: žirovnik Anton, Za- 
poge 15, Kosmač Jože, Zapoge 23, Ho- 
čevar Tine, Zapoge 4, Rebolj Janez, 
Hraše 39, kmetje, ki podpisujejo po 
dva skupaj. 

Zadr VII 66   .        , 6497 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

r_, dne 8. julija 1952. 
/ '36. i 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
' ,?, Jamstvom, Trstenik. . 

«brišeta se- Cuderman Anten, Mar- 

kun Janez in vpišeta nova člana uprav- 
nega odbora: 

Zaplotnik Peter, Trstenik  14 in Cu- 
derman Jože, Babni vrt 2, kmeta. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. julija 1952. 

Zadr VI 47/5 6644 
537. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga »20. september«, Gameljne. 

Na zboru 19. VI. 1952 je zadruga 
prenehala poslovati in prešla v likvi- 
daciio._ 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom  »v likvidaciju. 

Likvidatorji: Kališ Martin, Sred. Ga- 
meljne 5, Aleš Ivana, Sp. Gameljne 35, 
Bergant Alojz, Sp. Gameljne 22, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Zadr VII 112/3 6731 
Besedilo: Lovska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Ljubljani. 
Izbrišejo se Gregor Štefan, Fabiani 

Pavel, Ocviik Gregor, Vesel Jože, Ken- 
da Josip, Velan Ivo. 

Zadr IV 88/24 6955 
Besedilo: Kmetijska zadruga Rndo- 

hova vas. 
Na zboru 2. III. 1952 so se spreme- 

nila zadružna pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z omejenim jamstvom, Radohova vas. 
Delež znaša 500 din. Člani odgovar- 

jajo za obveznosti zadruge s 5kratnim 
zneskom • 'isanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Izbrišejo se Čebular Alojz, Pušlar 
Franc, Balant Ivan, Zakrajšek Jože, 
Rotar Alojz, Markovič Jože in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Kovačič Anton, kmet. Selo 2, Medved 
Ivan. obrtnik, Grm pri Radohovi vasi, 
Žurga Ivan, kmet, št. Pavel 26, Perpar 
Franc, kmet, Radohova -as 11. Miklav- 
čič Jože, kmet, škofije 1, Klemenčič. 
Stane, kroj. pomočnik, Selo 8, Grabnar 
Alojz, kmet, Zaboršt 8, Oven Ludvik, 
kmet, Radohova vas 2. 

Zadr V.200/4 6730 
Bese lilo: Kmetijska zadruga " Sv. 

Križu uri Litiji, 
Na zboru 18. V. 1952 so se spremeni- 

la zadružna pr_ ila. Kmetijska za'îriï a 
v Moravčah, OLO Trebnje, se je spo- 
jila s io zadrugo.        ' 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Gabrovka^ 

Delež znaša 500 din, delež družinske- 
ga člana zadružnika 100 din. člani od- 
govarjajo za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega, temeljnega oz. družinskem de- 
leža. 
' Izbrišejo" še Jerič Stanislav. Oven 
Stane, Korbar Franc. Kožamelj Pepca, 
Hribar Franc, Petje Stanko, Kolenc Jo- 
že in vpišejo novi člani upiavnega od- 
bora:' 

Voje Jože,-Gaber-•••'gora • 24, Božič 
Anton, Moravče 25, Leben -Alojz, 'Bre- 
zovo il, kmetje, Hoslnik Anton, kmet, 
Lukovec 5. • Oven Stane, zadružnik, 
Klanec 4. Martinčič Ignac, kmet, Gà- 
berska gora 9, Pavli Jože,-Moravče 13 
in Borišek Franc, Moravče 20, zadruž- 
nika. Zadr VIII 73/1 . .6729 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga »Ljubnik« v Stari Loki.. 

Po sklepu izrednega' občnega zbora 
2. VI. 1952 je zidrugaipienehala: poslo- 
vati in"'pfešla v likvidacijo, r  

Likvidacijska firma: -kakor doslej s 
pristavkom >r likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Krmelj Matevž, Sta- 
Loka 67, Jugovic Ivan, Binkelj 18, Jen- 
ko Frančiška, Virlog 2, Triler Matevž, 
Vešter 18, Pezdir Ivan, Trnje 3, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

Zadr VII 122/2 6732 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 18. julija 1952. 
538. 

Besedilo: čevljarska produktivna za- 
druga z omejenim jamstvom v Logatcu. 

Izbrišeta se špacapan Vera, Sovan 
Marija in vpišejo novi člani upravne- 
ga odbora: 

Mivšek.Franc, Dol. Logatec, Molek 
Fianc, Dól. Logatec 1, Klavžar Vinko, 
Hotedršica 93. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. juUja 1952. 

Zadr V 36 •     6882 
539. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Bo- 
rovnici. 

Na zboru 6. IV. 1932 so se spremeni- 
la zadružna pravila v 1., 2. in 32. čle- 
nu 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga-z 
omejenim jamstvom v Borovnici. 

Delež znaša 1000din,4delcž. družin- 
skega čl'.na zadružnika 100 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oz. družinskega 
deleža. 

Izbrišeta se Petrovič Alojzij, Merlak 
Frane in vpišeta nova člana upravnega 
odbora: 

Kržič Ivan, Sabočevo 8. Suhadolnik 
Anton, Zavih 4, oba kmeta. 

Zadr V 32 6581 
Besedilo: Republiška zveza kmetij- 

skih zadrug LRS v Ljubljani. •'.       f 

Na II. rednem letnem zboru 4.'in 5y 
VII. 1952 so bila sprejeta nova pravila.. 

Besedilo odslej: Glavna zadružna 
zveza Ljudske republike Slovenije v 
Ljubljani. 

Zveza deluje po potrjenih pravilih. ; 

Upravni odbor sestavlja 45 članov in 
10 namestnikov, ki-se volijo izmed za- 
družnikov včlanjenih zadružnih orga- 
nizacij in izmed delegajoy zastopanih 
članic. Dolžnost upravnega odbora tra- 
ja eno letó. '. -' 

Za zvezo podpisujeta predsednik ali 
podpr Jsednik in en član upravnega 
odbora ali uslužbenec, ki ga zato po- 
oblasti upravni odbor. 

Izbrišejo se Arh Anto.h, Dobovšek' 
Franc, Dragan Franc,. Ilenič Janez. 
Jamuik Julka, Jeraj Franc, Kavčič 
Franc. Kerne Lora. Kokalj Janez,.Kot- 
nik Viktor, Kranjc Venčeslav, Lakov- 
šek Ivan, Levar' Anton.- Mejač Vlàdó; 
Mule Milan, Počivavšek Adolf,, Potoč- 
nik Tomaž, Poznič Milan. Remih Franc, 
Rogan. Emilija,. Rovšček Mirko, Rus 
Ilinko. Saksida Viktor. Stakulič Jože, 
Svóljiak Frante. Štefan Ldi, ' štrucelj 
Peter; Tašler Jaro, Tomac Josip, Tom- 
šič Jože,. Tratnik' Marija. Ulaga4 Franc, 
Ulrih Tone, Vode Maks. Zdolšek Ivan 
irTvpišejo uòvi- člani uprav, odbora. 

Avbelj Viktor, Ljubljana, predsed- 
nik, Gašpir Anton, št. Jernej, Goličnik 
Ju.sti, Ljubljani],. Hojnik Franc. Mari- 
bor, Hribai ' Janez, Ljubljana,, pod- 
predsednik, Ingolič Jože, Ljubljana, 
.podpredsednik." Jakljevič Franc, Meili- 
k*,rJakpinin.«.Ivan,t Kubed, Kavčič Ja- 
nez." Žiri. Kovač Anica, Stična,..Kramar 
Anton, Apače. Kranjčič Lavoslav, Ma- 
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ribor, Kovšak Anton, Bočna, Lubej 
Franc, Celje, ing. Levstik Jože, Ljub- 
ljana, Majcen Èlùabcta. Škofia vas, 
Mozetič Ludvik, Renče, Mikulič Karel, 
Kočevje, iMIckuž Franc, Čezsoča, Ma- 
pajnà 1'ranc, Tolmin, Pajntar Franc, 
Gorica, dr. Pavsič Marjan, Ljubljana, 
Pire Anton Novo mesto, Primožič Jože, 
Postojna, Princ Franc, Ptuj, .ng. Pir- 
kovič Vilma, Ratek Matija. Ivanjkovi;, 
Sovine Stane, Ljubljana, Smej Štefan, 
Odranci, Senica Maks, Šoštanj, Simo- 
nič Franc, škof Stanko, štampar Mai i- 
ja in ing, štibler Štefka, vsi iz Ljublja- 
ne, šile Jakob, Žcrovnica, Vidovič An- 
ton, Dravinjski vrh, Vidic Ivan. Radov- 
ljica, Zaje I* rane, Šmartno ob Paki, Ža- 
gar Zoran, Ljubljana, Vesel Gvido, Lc- 
skovec. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. julija 1952. 

Zadr VIII 48/2 6883 
»40. 

Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih 
zadrug za okraj Ljubljana okolica v 
Ljubljani. 

"Va' 5. rednem občnem zboru 22. VI. 
195! so bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna zadružna 
zveza z omejenim jamstvom Ljubljana 
—  okolica v  Ljubljani. 

Zveza deluje po potrjenih pravilih. 
članice zveze jamčijo za obveznosti 

zveze z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. Upravni odbor sestavlja 
7 do 15 članov. Za zvezo podpisuje 
predsednik, oziroma če je odsoten, 
podpredsednik in še en član upravne- 
ga odbora ali upravnik zveze. 

Izbrišejo se Japelj Jože, Mejač Vla- 
do, Plcleršck Marija, Kos Martin, Arh 
Anton, Kebcr Jože, Dolinar Ivan, Mar- 
tine Miha, Tancek Anton in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

.Sovine Stane, nameščenec, Ljublja- 
na, Gosposvetska 1, Vrhovec Ivanka, 
nameščenka, Vrhovci 109. Kenk Ivan, 
Verd 42, Perme Jaka, šujica 6. Jereb 
Franc, Vodice 10, Skok Alojz, Mengeš 
106, Grčar Stanko, Dob pri Domžalah 
36, kmetje; Toman Anton, upravnik 
ekonomije. Prevoje 33, Jcsih Talentin, 
Pleše 16, Kialjič Jože, št. Jurij 16,-Ko- 
vač Anica, Stična 55, kmetje in škr- 
janc Ivan, uslužbence, Brod-33. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. avgusta  1952. 

Zadr V 164/9 7131 

Rpsedilo: Vinogradniška zadruga z 
o. .i. »Savinšekc v Litmerku. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na'zboru 1. XII. 1949. 

Besedilo odslej: Vinogradniška obde- 
lovalna zadruga sSavinšek« v Lirmer- 
ku. 

Uprta ui odbor sestavlja predsednik 
«ti 4—8 članov. 

* Izbrišeta se Vaupotič Ivan in Sambo- 
IPC Veronika ter vpišejo novi izvoljeni 
člani   upravnega odbora: 

Vaupotič Frančiška Lešniški • rh, 
Šnajder Matija, Lcšnica, Smodič Stan- 
kovI.itmcik, zadružniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. aprila 1952. 

Zadr II 128 6190 
542. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Martin pri Vurbergu. 

Izbrišejo se Toplak Alojz, Ribič Jo- 
žef, in kot sopodpisovalec za zadrugo: 

Kranjc Emil ter vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Paluc Alojz, kmet, Kerenčič Slavko, 
učitelj, Martin pri Vuibcrgu. Kot so- 
podpisovalec se vpiše: Šabeder Stanko, 
knjigovodja, Martin pri Vurbergu. Za- 
družni delež znaša odslej 10OO din. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. aprila 1952. 

Zadr III 88 3947 
343. 

Besedlo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Jakobski dol. 

Izbrišejo se Kraner Anton. Flisar 
Miha, Horvat Ivan, Vrečar Drago in 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Bračko Alojz, kmet, Zg. Jakobski 
dol, Koder Jože, čevljar, Zg. Hlapje, 
Šuman Mirko, kmet. Rankovec, Grašič 
Anton, zadružnik. Mali dol. Kline 
Ivan, kmet, Spod. dol, Ornik Jože, 
kmet. sin, Zg. Hlap je, Hanžič Jožef, 
kmet, Mali dol, Vogrin Rudolf, kmet, 
Spod. dol. Ornik Avgust je predsednik 
odbora. Zadružni delež znaša odslej 
1000 din. 

Vpišejo! se obrati: Zadružna trgovina 
7. mešanim blagom, Jakobski dol 6; Za- 
družna trgovina z mešanim blagom, 
Spod. Jakobski dol 45; Zadružna gostil- 
na, Jakobski dol 1; Zadružna mesarija, 
Jakobski dol 3. in Zadružna pekarna, 
Jakobski dol 24. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5. maja 1952. 

Zadr III 65 473? 
544. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Cermljenšak. • 

Na podlagi sklepov zborov prizadetih 
zadrug se vpiše, eia se je s io zadrugo 
spojila Kmetijska zadruga z o. j.. Sel- 
ce. 

Izbrišejo se Pihler Jožef, Voglar Vin- 
ko, Zajšek Rudi, Rožmarin Ciril. Leš- 
nik Katarina, Golob Ludvik, Grajner 
Anton. Pio j Stanko. Fekonja Jakob, 
Minih Rudolf in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Simonie Alojz, kmet, Stiaže, Rola Jo- 
žef, kmet. predsednik, Čeh Jožef, za- 
družnik, Selca Fekonja Janko, kroja- 
ški mojster. Selce, Fantič Ivan. dela- 
vec, Cermljenšak. podpredsednik, Re- 
bernik Konrad, delavec, Nadbišče. Zor- 
ko Liza, zadružnik, in Erman Vinko, 
kmet, Zavrb. 

Zadružni delež znaša odslej: za de- 
lavce in  uslužbence 500 din,   <za vse 
ostale člane zadruge 1000 din. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dnp 31. maja 1952. 

Zadr IV 2S 5705 
545. 

Besedilo: Kmetijska nabavno prodaj- 
na zadruga z o. j. v Polskavi. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na zboru 3. II. 1952. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
o. J. v Polskavi. 

Izbrišejo se Dobnikar Ivan, Frangeš 
Štefan, Pinter Vinko, Rajh Franc. Se- 
linšek Štefan in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Vezjak Albin, Pragersko. predsednikr 
Koban Rudolf, Pokrivač Fianc in Sa- 
mastur Ivan. kmetje, Kiker Štefan, 
sedlar, Žager Ivan, kmet. sin, vsi v Sr>. 
Polskavi. Pišek Ivan je? podpredsednik. 
Gerbič Lambert na tajnik odbora. 

Zadružni rHož znaša odslej 500 din 
z 20kratnim jamstvom. 

Vpiše se Zadružna ti go vina z meša- 
nim blagom; odkup kmetijskih pridel- 
kov.N točenje alkoholnih pijač v zapr- 
tih steklenicah, s sedežem v Sp. Pol- 
skavi 23 in podružnica v Sp. Polskavi. 

Okrožno sodišče v Marîboru 
dne 28. junija 1952. 

Zadr III 73 6169 m. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Podgorje. 
Izbrišejo se Skrlovnik Ivan, Perše 

Ivan, Lubej Rudi. Popič Franc, Dobr- 
šek Jože, Umek Kari, Gabršek Ivan, 
Rotovnik Ferdo, Poličnik Ivan. Kotnik 
Ivan in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Sečnjak Anton. Podgorje, Skobir Ju- 
rij, Podgorje, štumpfl Milan, Podgor- 
je. Detečnik Franc, šmiklavž, Globoč- 
nìk Adolf, šmiklavž, Pačnik Ivan, Raz- 
bor, kmetje, Pečolar Anton, čevljar. 
Razbor. Kresnik Franc, mlinar. Pod- 
gorje, Krcnker Ivan,^Šmiklavž. Klanč- 
nik Miha je predsednik, Detečnik 
Franc pa tajnik odbora. 

Zadružni delež znaša odslej: do 2 ha 
zemlje 250 din, 2 do 5 ha zemlje 500 
dinarjev, od 5 do 8 ha zemlje 750 din 
in za kmete z nad 8 ha zemlje 1000 
dinarjev. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 29. junija 1952. 

Zadr IV 119 6992 

Besedilo: Kmetijska nabavno prodaj- 
na zadruga z o. j., Puževci. 

Izbrišejo se Kuhar Alelcs, Temlin Ev- 
gen, Kuzman Zoltan, Vukan Bela, šar- 
kany Štefan, Železen Ludvik in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Šiftar Aleksander, štrukovci, pred- 
sednik, Roudi Koloman, Frumen Šte- 
fan. Štrukovci, Sečko Štefan, KerČmar 
Geza, Puževci, šitftar Aleksander, Štru- 
kovci, kmetje. Kuhar Geza je tajnik 
upravnega odbora. Zadružni delež zna- 
ša odslej 500 dinijcv. 

Okrožno sodišče • Mariboru 
dne 21. julija 1952. 

Zadr III 131 5958 
548. 

Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 
zadruga, Meljski hrib. 

Izbiišejo se Repina Alojz, Peklar Te- 
rezija, Fras Rozalija in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Stance Anton, Repina Genovefa, Ko- 
Ictnik Stanko, zadTUŽhiki. Meljski 
hrib. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 31. julija 1952. 

Zadr II 115 7018 
549. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j.. 
Sv. Jurij ob Scarnici. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
o. j., Videm ob šcavnici. 

Izbrišejo se Korošec Jan«z, Florijan 
Viktor, Domanjko Feliks. Doki Rudolf. 
Fijavž Maks, Korošak _ Anton, šijanee 
Friderik in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Belec Mirko, uslužbenec, čakova, 
Veberič Ivan, kmet sin, Selišči, Po- 
stružnik Mat tin. Brezje, kmeta, in 
Vidmar Matilda, upokojenka, Postruž- 
nik Albert je predsednik, Belec Mir- 
ko pa tajnik odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 2. avgusta  1952. 

Zadr IV 63 •86 
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Obrazec  spremnice  za   prevoz   lesa: 

   „     (izdajatelj   spremnice) 
štev   _ - (številka seznama spremnice) 
datum „•^._•.-~.»—.—»- — (kraj, datum, mesec, leto) 

SPREMNICA ZA PREVOZ LESA   « 

Priimek, ime in bivališče pošiljatelja  (oddajalca 
lesa) :  ».      _.„_„ — .  

Priimek, ime in bivališče prejemnika lesa:   

Prevozno sredstvo, s katerim se les prevaža (ka- 
mion, vagon, splav) : .- ,—-_..„. „   

Les. ki se prevaža — sortiment: 
količina: 

Od kod se prevaža:  ~  
in kam     „ .  

Številka in datum dovoljenja za sečnjo, kdo je 
dovoljenje izdal (če dovoljenje za sečnjo ni bilo iz- 
dano, navesti razloge, zakaj ni bilo potrebno):  

Ali je les opremljen z žigom in s kakšnim žigom: 

Spremnica velja od _-~. 

Spremnica se mora izpolniti 
r vseh razpredeHtili. 

..— do . 

Podpis: 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
•j 

127. 

Na podlagi drugega odstavka VI — i. točke odloka 
Ljudske skupščine LR Slovenije o reorganizaciji vlade 
LR Slovenije (Uradni list LRS, št. 15—75/51) in drugegu 
odstavka 21. člena uredbe o zdravstvenem nadzorstvu 

• nad živili (Uradni list FLRJ, št, 55—439/48) izdaja Svet 
vlade LRS za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 

odredbo 
o načinu obveznega priglašanja in o ukrepihza pre- 

prečevanje obolenj zaradi zastrupitve z UYìIì 

1. Da se zavaruje zdravje potrošnikov in da se 
preprečijo nova obolenja, mora vsak zdravnik in vsak 
zdravstveni zavod takoj naznaniti pristojni okrajni 
higienski postaji, okrožnemu higienskemu zavodu in 
Centralnemu higienskemu zavodu vsak ugotovljen ali 
sumljiv prim»r obolenja zaradi zastrupitve z živili, 
io sicer: 

a) obolenja zaradi uživanja živil, okuženih z bo- 
lezenskimi klicami iz skupine salmonella razen tifusne 
skupine (salmonella Gärtner, S. typhi murium, S. cho- 
lerae suis, S. Dublin, S. Derby, S. Aertricke,S.Homson 
S. morbificans bovis, S. Ne>v.-port, S. Stanley) ali z 
bacili vraničnega prisada; 

h) zastrupitve z živili, ki so okužena s črevesnimi 
klicami; pogojni povzročitelji teh zastrupitev so: 
Streptococus faecalis, bacillus coli, proteus vulgaris ali 

od streptokoku v največkrat steptococus haemolytieus 
(redkeje s sporogeniuii aerobnimi ali anaerobnimi 
saprofiti, to je, z bacili skupine subtilis, inesentericus, 
z untrakcidninii bacili Clostridium sporogenes in Clo- 
stridium putrificus; 

c) zastrupitve z živili, v katerih so se razvili bak- 
terialui strupi (botulizem); 

č) zastrupitve z živili, ki so okužena s slafilokoki; 
d) zastrupitve z živili, katerim so se med priprav- 

ljanjem, predelaš o, embaliranjem, transportom, vskla- 
diščeujem ali prodajo primešale za organizem škod- 
ljive snovi (arzenik, svinec, cink, antimon, kadmij, 
natrijev fluorid, meti! iluorid, lugi itd); 

e) zastrupitve zaradi uživanja strupenih gob; 
f) zastrupitve zaradi uživanja rastlinskih plodov^ 

ki vsebujejo strupene snovi; 
g) zastrupitve zaradi uživanja školjk ali rib s stru- 

peno vsebino;   • 
h) zastrupitve zaradi uživanja živil, ki so proiz-, 

vod zastrupljenega organizma (n. pr. mleko krav, ki 
so   mulile  strupene   rastline,  ali   meso   zastrupljenih 
živali). 

Ugotovljene ali sumljive primere je treba nazna- 
niti že na podlagi klinične diagnoze, ne da bi se čakalo 
na izid laboratorijske preiskave. 

Priglasitev se pošlje na posebnem obrazcu, ki ga 
predpiše direktor Centralnega higienskega zavoda.. 

2. Ce gre za nevarne, smrtne ali množične primere 
obolenj zaradi zastrupitve s hrano, mora vsak zdrav- 
nik ali zdravstveni zavod to telefonično ali brzojavno 
sporočiti najbližjemu zavodu higienske službe in nato 
še organom higienske službe, omenjenim v prvi točki 
te odločbe, predložiti priglasitev na predpisanem 
obrazcu. 

3. ludi vsak državljan je dolžan opozoriti občin- 
ski ljudski odbor ali najbližji zavod higienske službe 
na sum obolenja zaradi zasfriipitves hrano. Občinski 
ljudski odbor mora to iakoj sporočiti najbližjemu za- 
vodu bigienske službe. 

4.. Vsak zdravnik mora, brž ko posumi, da je kdo 
zbolel zaradi zastrupitve s hrano, ali brž ko ugotovi 
tako obolenje, začasno ukreniti vse potrebno, da tako 
prepreči nadaljnje uživanje zastrupljenih živil, ob- 
enem pa zastrupljena sumljiva živila in predmete za- 
radi poznejše preiskave zavarovati pred uničenjem. 
Izdani ukrep mora takoj ob priglasitvi naznaniti orga- 
nom higienske službe, da uvedejo nato postopek po 
uredbi o zdravstvenem nadzorstvu nad živili. 

5. Da bi se mogel zanesljivo ugotoviti vzrok zastru- 
pitve, morajo organi higienske službe nemudoma po- 
slati v najbližji bakteriološki in kemični laboratorij: 

a) živila, o katerih se domneva, da'so vzrok za- 
strupitve; 

b) ostanke hrane, ki so v izbruhani zmesi, urin 
in blato bolnika. 

Če je zaradi zastrupitve z živili nastopila smrt, 
mora okrožni higienski zavod poskrbeti za obdukcijo 
umrlega. 

6. Izbruhana zmes z ostanki hrane se mora vzeti 
sterilno in poslati v posebni široki stekleni posodi, ki 
je obdana s-pločevinasto škatlo in lesenim zabojčkom. 
Med pločevino in lesom mora'biti žagovina, kateri je 
treba, če je to le mogoče, primešati koščke ledu. Kri, 
blato in urin je treba pošiljati po predpisih, ki veljajo 
za hemokulture, koprokulture  in aglutinacije. 

7. Okrajna higienska postaja in okrožni higienski 
zavod  morata  takoj   po  prejemu  priglasitve  uvesti 
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anketo o vzrokih zastrupitve • zadevne rezultate na 
posebnem obrazcu sporočiti Centralnemu higienskemu 
zavodu. 

Obrazec ankete predpiše direktor Centralnega 
higienskega zavoda. 

8. Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje zdrav- 
nik ali vodja zdravstvenega zavoda, če po 2. točki te 
odredbe ne naznani nevarnih, smrtnih ali množičnih 
obolenj zaradi zastrupitve z živili. 

Z denarno kaznijo do 1000 din se kaznuje zdrav- 
nik ali vodja zdravstvene ustanove, če po 1. točki te 
odredbe ne naznani sumljivega ali ugotovljenega pri- 
mera obolenja zaradi zastrupitve z živili. 

. 9. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

Št. 1061/3 
Ljubljana, dne 31. julija 1932. 

Minister — predsednik Sveta vlade LRS 
za ljudsko zdravstvo in socialno politiko: 

Dr. Jože Potrč 1. r. 
——————• "       '•   ———^—— 

Popravek 
V ukazu o spremembi notranjih kvot obvezne naj- 

manjše mere izrabe produkcijske zmogljivosti in o 
spremembi notranjih kvot povprečne stopnje aku- 
mulacije in družbenih' skladov (Uradni list LRS, 
it. 22—II4/52) sta bili med tehnično pripravo za tisk 
pri »Stroki 116: Rudniki barita< pomotoma odstra- 
njeni pravilno postavljeni postavki za stopnjo aku- 
mulacije in skladov, ki se glasita: 

prej sedaj 
'    Rudniki barita  •      • 124 67 

1 Uredništvo 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
št. 37 z dne Ì6. Julija 1952: 

455. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o na- 
zivih in plačah uslužbencev poštne, telegrafske* in te- 
lefonske službe. 

456. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o na- 
živih in. plačah uslužbencev v veterinarski službi. 

457. Odločba o ustanovitvi zavoda za šolsko opremo. 
458. Odločba o izločitvi podjetij Glavne direkcije jugo- 

slovanskih železnic. 
459. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za 

izvajanje zakona o vojaški obveznosti državljanov 
FLRJ. 

460. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika p 
nazivih in plačah statističnih uslužbencev. 

461. Navodilo k uredbi o invalidskih prejemkih. 
462. Navodilo o dopolnitvah navodila k uredbi o dodatkih 

za otroke. 
468. Odločba o pomoči države k stroškom za zidanje sta- 

novanjskih hiš delavcev in uslužbencev v letu 1952. 
464. Odločba o zamenjavi odkupnih bonov, dobljenih pri 

, prodaji prostih deviz in valut, za industrijske bone. 
465. Odločba o reorganizaciji zvezne .gospodarske admini- 

stracije. . 
466..,Sporočilo Centralne komisije za proporce družbenega 

plana pri Gospodarskem svetu-vlade FLRJ. 

Št. 38 z dne 23. julija 1952: 

467. Uredba o razvrstitvi uslužbencev v vrste in o odpo- 
vednih. rokih. 

468. Uredba o odpravi uredbe o ustanovitvi varstvenega 
doma za obsojenke porodnice. 

469. Odločba o mejnih prehodih. 
470. Navodilo o administrativni organizaciji okrajnih ljud- 

skih odborov. 
471. Navodilo k 2. členu uredbe o prepovedi zaposljevanja 

žensk in mladine pri določenih delih. 
472. Navodilo o minimalnih osnovah za obračun in vplačilo 

prispevka za socialno zavarovanje pri zadrugah in 
zasebnih delodajalcih. 

473. Odločba o dopolnitvi odločbe o ustanavljanju in delu 
tehničnih trgovin. 

Št. 39 z dne 25. julija 1952: 

474. Uredba o izvršilnem postopku na premoženje tujih 
držav v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji. 

475. Uredba o določanju in o prevedbi pokojnin in invalid- 
nin. 

476. Uredba o temeljih poslovanja in o skladu za plače 
trgovskih podjetij. 

477. Uredba o skladu podjetij za samostojno razpolago. 
478. Uredba o vajencih. 
479. Uredba o strokovnih šolah. 

Uradni list Vojaške uprave JLA Jugoslovanske cone STO 
z dne 31. julija 1952: 

1. Odredba št. 11 o razširitvi veljavnosti kazenskega za- 
konika FLRJ. 

2. Odredba št. 12 o razširitvi veljavnosti temeljnega za- 
kona o prekr&kih FLRJ. 

3. Odredba St. 13 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o temeljih poslovanja gospodarskih podjetij. 

4. Odredba št. 14 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o delitvi sklada za plače in o zaslužkih delavcev 
in uslužbencev gospodarskih podjetij. 

5. Odredba it 15 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o obrestnih merah. 

6. Odredba št. 16 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o davku od presežka sklada zâ' plače. 

7. Odredba št 17 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o izvozu,in uvozu blaga in o deviznem poslovanju. 

8. Odredba et. 18 o razširitvi veljavnosti uredhe vlade 
FLRJ o plačali delavcev in uslužbencev v zadrugah in 
zadružnih organizacijah. 

9. 'Odredba St, 19 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o plačevanju delavcev in nameščencev, zaposle- 
nih pri zasebnih delodajalcih. 

10. Odredba išt. 20 o drugi spremembi in dopolnitvi odloka 
o ustanovitvi ljudskih sodiSč. 

11. Odredba št. 21 o četrti spremembi in dopolnitvi odloka 
o ustanovitvi in pristojnosti Javnega tožilstva za Istr- 
sko okrožje. 

12. Odredba ät. 22 o spremembi in dopolnitvi odloka p 
javni arbitraži. ' 

13. Odredba Št. 23 o drugi spremembi odloka o disciplinski 
odgovornosti javnih uslužbencev. 

Izdija >Uradnf Ilei LRS<. - Direktor to odgovorni urednu: dr Raetko •••••• — tleka tiskarna >Tcmeta Tomaiča« _ vs* v 
LJubljani. — Naroîn'na: letno 540 din. — Posamezna itevllka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 etrani 4 din več, po 
ooîlj 8 din •••. — Uredniétvo m' uprava! LJubljana, Kidričeva iprej Gajeva) ulica 5, poàtni predal 836. — Telefon uprave 55-79 

. — Oetoovnl »Sum; 601-&0180-O 

•< •> 
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leio IX V UUBUANI, dne 29. avgusta 1952 Sievüka 24 
VSEBINA 

128. Odločba  o  imenovanju   okrajne   volilne  komisije  za     135. 
okraj Gorica. 

129. Odločba  o  imenovanju „ okrajne   volilne  komisije  za     134. 
okraj Krško. 

130. Odločba  o   imenovanju   okrajne   volilne  komisije  za     135. 
okraj Murska Sobota. 

131. Odločba  o  imenovanju   okrajne   volilne   komisije  za     136. 
okraj Šoštanj. 

132. Odločba  o ' imenovanju   okrajne   volilne   komisije  za     13?. 
okraj Ljubljana okolica. 

Odločba  o  imenovanju   okrajne   volilne  komisije  za 
okraj Črnomelj. 
Odločba  o  imenovanju   okrajne  volilne  komisije  za 
okraj Trbovlje. 
Odločba  o  imenovanju   okrajne  volilne  komisije  za 
okraj Slovenj Gradec. < 
Pravilnik o  označevanju  imen  naselij, ulic  in,trgov 
ter.o označevanju hiš. 
Odločba o enotnih prodajnih cenah za moko in kruh, 
sladkor, mast in olje, veljavnih na področju LRS. 

Prezidi j Ljudske skupščine LRS 
128. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Gorica 

odločbo 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Gorica 

V okrajno volilno komisijo za okraj Gorica se 
imenujejo: - , .' 

za predsednika: '.Hvala Alfred, predsednik 
okrajnega sodišča v Gorici; 

za namestnika: Co tic Drag«, sodnik okrajnega 
sodišča v Gorici; 

za člana: V a 1 e n ć i 5 Jože, uslužbenec OLO Go- 
rica; 

za namestnika: Kosovel Angel, mizar pri Grad- 
benem podjetju Gorica; 

'  > za člana: B o 1 č i n a., Leopold, matičar mestne ob- 
čine Solkan; 

za namestnika: Budih na Metod, upravnik Do- 
ma (Onemoglih v Gradišču; .-''•'.' 

za člana: Laharnar Anton, pomočnik okrož- 
nega tožilca v Gorici; 

za namestnika: K e r i n : Stanko, uslužbenec mest- 
ne občine Solkan; 

;       za člana:   Bole   Žarko, upravnik stanovanjskih 
zgradb v Novi Gorici; '        . 

za namestnika: Feria t ' Boris, tajnik Tovarne, 
pohištva »Edvard Kardelj« v Novi Gorici.   ' 

U št. 97 
Ljubljana, dne 27. avgusta 1952. 

.      PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

, Namesto predsednika 
Sekretar: podpredsednik: 

France Lubej 1. r,    .       .   Ivan Regent 1. r. 

129. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Krško 

odločbo ,   . 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Krško 

V okrajno volilno komisijo za okraj Krško se 
imenujejo: 

za predsednika: Gaberšćek Zvonimir, pred- 
sednik okrajnega sodišča y Krškem;        ,...,. 

za namestnika: Svajger Stanko, sodnik okraj- 
nega sodišča v Krškem;  , ; * 

za člana:   Ogo re ve   Jože, nameščenec OZKZ v 
Krškem; ,     , •   _,, 

za namestnika: Bohinc Rozika, uslužbenka OK 
KPS v Krškem; 

za člana: Bevk Cvetko, personalni referent OLO 
Krško; 

za namestnika: Rih ta r Alojz, šef posredoval- 
nice za delo OLO Krško; 

za člana: R a č i c Franc, šef administracije OLO 
Krško; 

za namestnika: J u r e c i č Jože, di'rektor Narodne 
banke v Krškem; 

za člana: G rab ar Gvido,1 referent " statistike 
OLO Krško; 

• za namestnika:   Keršič  Mišo,   upravno-admini- 
strativni inšpektor OLO Krško. 

U št. 98 x    •    •• • 
Ljubljana, dne 27. avgusta 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

j 
4 . Namesto predsednika 

Sekretar: , podpredsednik: 
France Lubej 1. r! Ivan Regent .1. r. 
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130. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Murska Sobota 

odločbo 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Murska Sobota 

V okrajno volilno komisijo za okraj Murska So- 
bota se imenujejo: 

za predsednika: Grom Pavel, predsednik okraj- 
nega sodišča v Murski Soboti; 

za namestnika: Horvat Ivan, predsednik okraj- 
nega sodišča v Lendavi; 

za člana: Truci Ciril, direktor trgovskega pod- 
jetja >Potroinik< v Murski Soboti; 

za namestnika: O šla j Tine, pravni referent od- 
delka za zdravstvo in socialno politiko OLO Murska 
Sobota; 

za  člana:   B r u m e n   Smiljana,   uslužbenka  po- 
družnice Narodne banke v Murski- Soboti; 
'      za namestnika: Ut rosa Ivan, uslužbenec mestne 
občine Lendava; 

za člana: P e ček Stefan, uslužbenec OLO Mur- 
ska Sobota; 

za namestnika: Novak Marica, uslužbenka 
okrajnega sodišča v Murski Soboti; 

zâ člana: Milosevic Lazar, direktor Trgov- 
skega podjetja za odkup poljskih pridelkov v Murski 
Soboti; 

za namestnika: Toplak Štefan, uslužbenec Vod- 
ne skupnosti v Murski Soboti. 

U št. 99 
Ljubljana, dne 27. avgusta 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE   • 

.   Namesto predsednika 
Sekretar: podpredsednik: 

France Lubej 1. r. Ivan Regent 1. r. 

131. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov.ljudskih odborov iadaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Šoštanj 

odločbo 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Šoštanj 

V okrajno volilno komisijo za okraj Šoštanj se 
imenujejo: 

za predsednika: Topolovec Miran, predsednik 
okrajnega sodišča v Šoštanju; 

za namestnika: Inkret Bruno, sodnik okraj- 
nega sodišča v Šoštanju; 

za člana: Podlesnik Maks, šef biroja za po- 
sredovanje dela OLO Šoštanj; 

za namestnika: Kočar Franjo, šef urada za sta-^ 
tistiko in evidenco OLO Šoštanj; 

za člana: Lesnik Franc, uslužbenec OLO Šo- 
štanj; 

za namestnika: Ulrih Marija, gospodinja v 
Pesjah; 

za člana: Florjane Izidor, uslužbenec OLO 
Šoštanj; 

za namestnika: T o m i a c Jelka, uslužbenka OLO 
Šoštanj; 

za člana: O g r i n Rajko, direktor podružnice Na- 
rodne banke v Šoštanju; 

za namestnik." • ^-e rman Edo, personalni refe- 
rent LIP Nazarje. 

U št. 100 
Ljubljana, dne 27. avgusta 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Namesto predsednika 
Sekretar: podpredsednik: 

>      France Lubej I. r. Ivan Regent 1. r. 

132. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine,LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Ljubljana okolica 

odločbo 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Ljubljana okolica 

V okrajno volilno komisijo za okraj Ljubljana 
okolica se imenujejo: 

za predsednika: dr. Polič Svetozar, predsednik 
okrajnega sodišča Ljubljana II; 

za namestnika: Podboj Jože, sodnik okrajnega 
sodišča Ljubljana II; 

za člana: Pervanja Mirko, šef administrativne 
inšpekcije OLO Ljubljana okolica; 

za namestnika: P o v ž Ludvik, administrativni 
inšpektor OLO Ljubljana okolica; 

za člana: Kušar Janko, šef urada za statistiko 
OLO Ljubljana okolica; 

za namestnika: R o g 1 i č Stane, uslužbenec od- 
delka za ljudsko zdravetvo in socialno politiko OLO 
Ljubljana okolica; 

za Člana: Lovše Ivan, personalni referent OLO 
Ljubljana okolica; 

za namestnika: Kovač Stanko, pravni referent 
oddelka za ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO 
Ljubljana okolica; 

za člana: Alič Janez, načelnik oddelka za ljud- 
sko zdravstvo  in socialno politiko   OLO   Ljubljana . 
okolica; 

za namestnika: M o h o r a Drago, uslužbenec od- 
delka za prosveto in kulturo OLO Ljubljana okolica. 

Ljubljana, dne 27* avgusta 1952. 
U št. 101 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Namesto predsednika 
Sekretar: podpredsednik: 

France Lmbej 1. r Ivan Regent 1. r. 
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133. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Črnomelj 

odločbo 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Črnomelj 

V okrajno volilno komisijo za okraj Črnomelj se 
imenujejo: 

za predsednika: Zobec Zivko, sodnik okrajnega 
sodišča v Metliki; 

za namestnika: Lovšin Anton, predsednik 
okrajnega sodišča v Metliki; 

za člana V o n d r a Drago, uslužbenec OLO Čr- 
nomelj ; 

za namestnika: Kvas Angelca, uslužbenka OLO 
Črnomelj; 

za člana: Kobe Drago, uslužbenec OLO Črno- 
melj; 

za namestnika: Stukelj Janko, uslužbenec 
OLO Črnomelj; 

za člana: Malerič Anton, uslužbenec OLO Čr- 
nomelj; 

za namestnika: Vipavec Anton, uslužbenec 
OLO Črnomelj; 

za člana: Novak Bogomir, uslužbenec OLO 
Črnomelj; 

za namestnika: P u h e k Pavla, uslužbenka OLO 
Črnomelj ; 

U Št. 102 
Ljubljana, dne 27. avgusta 1952. 

' PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Namesto predsednika 
Sekretar: podpredsednik: 

France Lubej I. r. Ivan Regent 1. r. 

134. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Trbovlje 

odločbo 
o Imenovanju okrajne volilne kommje za^okraj 

Trbovlje 

V okrajno volilno komisijo za okraj Trbovlje se 
imenujejo: v 

za predsednika: Leb ar Stefan, predsednik 
okrajnega sodišča v Trbovljah; 

za namestnika: V e r 1 i č Franc, sodnik okrajnega 
sodišča v Trbovljah; 

za člana: Grčar Slavko, šef statističnega urada 
OLO Trbovlje; 

za namestnika: S m a j d e k Bruno, administrativ- 
ni inšpektor OLO Trbovlje; 

za člana:' Kreže Jože, upravnik Okrajne za- 
družne zveze v Trbovljah; 
_    za namestnika: Jovan Jernej, delovni inšpektor 
OLO Trbovlje; 

za člana:   Leveč  Lado, sekretar Ljudske pro- 
svete okraja Trbovlje; 

za namestnika:  Škerbic Alojz, skrbniški refe- 
rent OLO Trbovlje;   , 

za člana:  Slapnik  Franc, direktor Strojne to- 
varne >Miha Marinkoc v Trbovljah; 

za namestnika:   Novak   Franc, uslužbenec Ce* 
mentarne v Trbovljah. 

U št. 103 
Ljubljana, dne 27. avgusta 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Namesto predsednika 
Sekretar: podpredsednik: 

France Lubej 1. r. Ivan Regent 1. r. 

135. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Slovenj Gradec 

odločbo 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Slovenj Gradec 

V okrajno volilno komisijo za okraj Slovenj Gra< 
dee se imenujejo: 

za predsednika: Fale Franc, predsednik okraj- 
nega sodišča v Slovenjem Gradcu; 

za namestnika: Bac, Konrad, sodnik okrajnega 
sodišča v Slovenjem Gradcu; 

za člana: Simončič Vojko, načelnik oddelka 
za prosvoto in kulturo OLO Slovenj Gradec; 

za namestnika: S is e r n i k Ivo, tajnik Ljudske- 
ga odbora mestne občine Slovenj Gradec; 

za člana: S v ab Milka, uslužbenka Narodne ban- 
ke v Slovenjem Gradcu; 

za namestnika: B u t o 1 e n Stanko, uslužbenec 
OLO Slovenj Gradec; \ 

za člana: Č e r č e Marica, delavka Tovarne meril 
v Slovenjem Gradcu; 

za namestnika: Skerlovnik Ivo mlajši, usluž- 
benec OLO Slovenj Gradec; 

za člana: Gros Adolf, uslužbenec LIP v Slo- 
venjem Gradcu; v 

za namestnika: Jesen a, v e c Andrej, uslužbenec 
Gozdnega gospodarstva v Slovenjem Gradcu. 

U št. 104 
Ljubljana, dne 27. avgusta 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE - 

Sekretar: 
France Lubej 1. r. 

Namesto predsednika 
podpredsednik: 

Ivan Regent 1. r. 
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Ministrstva in sveti vlade LRS 
136. 

Na podlagj 10. člena zakona o imenih naselij in 
o označbi trgov, ulic in hiš (Uradni list LRS, št. 
10-64/48 in 20-108/50) in zato, da bi se čimprej izvedle 
priprave za prihodnje ljudsko štetjie, izdaja Svet vlade 
LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti 

pravilnik 
o označevanju imen naselij, ulic in trgov 

ter o označevanju hiš 

I. Imena naselij 

1. člen 

Fo 1. členu zakona o imenih naselij in o označbi 
trgov, ulic in hiš je naselje strnjena ali nestrnjena 
skupina hiš (mesto, mestece, trg, vas, vasica, indu- 
strijsko ali rudarsko naselje, zdravilišče, letovišče in 
podobno), ki ima skupno ime in zaključeno nume- 
racijo. 

•Manjše skupine hiš (zaselki), ki imajo sicer svoje 
ime, nimajo pa zaključene numeracije, niso naselja in 
morajo biti vključena v numeracijo kakšnega naselja. 

Samotna stanovanjska in delovna poslopja morajo 
biti vključena v numeracijo najbližjega naselja. 

, Za zaselke sé štejejo strnjene skupine vsaj dveh 
hiš. Naselja so lahko strnjene skupine najmanj pe- 
tih hiš; 

2. člen 

Za stanovanjsko poslopje se šteje vsako poslopje, 
ki je namenjeno za stalno ali začasno prebivanje. 

Za delovno poslopje se šteje vsako poslopje, ki je 
namenjeno za kakršno koli gospodarsko delavnost ali 
za kulturne, socialne, prometne, zdravstvene, upravne, 
sodne, vojaške ali druge potrebe, najsi se uporablja 
stalno ali samo začasno. 

Če nastane dvom, ali mora dobiti kakšno poslopje, 
n. pr. planinski, stan, bivak, lovska, gozdarska ali 
logarska koča ali kmetijsko gospodarsko poslopje 
svojo hišno štev.ilko, odloči za vsak primer posebej 
občinski ljudski odbor. 

3. člen 

V enem in istem okraju ne sme biti dvoje ali več 
naselij z istim imenom. Ce ima dvoje ali več naselij 
vi kakšnem okraju isto ime,' mora vsako tako naselje 
dobiti pristavek, da se prepreči zamenjava. 

4. člen 

Občinski ljudski odbor mora na vsakem glavnem 
vhodu vsakega naselja postaviti na svoje stroške na 
desni strani ceste napisno tablo v velikosti 65 X 40 cm, 
in sicer na prvem poslopju, če prvo poslopje ne stoji 
na desni strani ob cesti, pa na posebnem kolu. Napis 
obsega ime naselja, občine in okraja. 

Prav takò mora občinski ljudski odbor tudi na 
vsakem glavnem vhodu vsakega zaselka, ki ima svoje 
ime, postaviti na svoje stroške na desni strani ceste 
napisno tablo v velikosti 65 X 40 cm z imenom zaselka, 
naselja, občine in okraja. 

5. čl en 

Poleg organov, za katere je to določeno z zakonom 
o imenih naselij in o označbi trgov, ulic in hiš, mora 

voditi seznam vseh naselij v Ljudski republiki Slo- 
veniji tudi Zavod za statistiko in evidenco, seznam 
naselij, zaselkov in večjih samotnih poslopij  v ob- 
močju okraja oziroma mesta pa okrajni oziroma mest- ' 
ni urad za statistiko in evidenco. 

II. Imena ulic in irgov 

6. člen 
V naseljih, ki imajo ulice in trge, mora vsaka 

ulica in trg imeti svoje ime. Imena ulic in trgov do- 
ločajo in spreminjajo občinski ljudski odbori v skladu 
s 3. členom zakona o imenih naselij in o označbi trgov, 
ulic in hiš. 

Občinski ljudski odbori morajo voditi seznam ulic 
in trgov za naselja iz prvega odstavka. Napraviti mo- 
rajo načrt (skico) takih naselij v merilu 1:10.000 in 
ga stalno dopolnjevati. 

7. člen 
Občinski ljudski odbori morajo na vsakem vhodu 

ulice oziroma trga, in sicer na desni strani vhoda, po- 
staviti na svoje stroške napisno tablo v velikosti 
50 X 30 cm z imenom uliet oziroma trga. Napisna tabla 
mora biti pritrjena na prvem poslopju, če prvo po- 
slopje ni na desni strani ob cesti, pa na ograji ali 
posebnem kolu. 

V mestih, ki imajo več kot 10.000 prebivalcev, mo- 
rajo biti napisne table z imenom ulice oziroma trga 
tudi na, vsakem križišču. 

III. Označevanje hiš in stavbišč s številkami 

8. člen 

Vsako stanovanjsko in poslovno poslopje mora 
imeti praviloma nad hišnimi vrati ali na desni strani 
hišnih vrat napisno tablico v velikosti 20 X 15 cm z 
imenom naselja in s hišno številko. Vedno pa mord biti 
hišna tablica pritrjena tako, da se vidi s ceste oziroma 
pota, ki pelje.mimo hiše ali k hiši. Hišna številka rnora 
biti rezervirana tudi za vsako stavbišče v strnjenem 
naselju. Če ima naselje ulice in trge, morata biti na 
napisni tablici ime ulice oziroma trga in hišna številka. 

Za strnjeno naselje se štejejo naselja, ki so str- 
njeno zazidana vsaj na eni strani ceste, nadalje na- 
selja, ki imajo ulice in trge, ter gručaste vasi. 

Napisne tablice s hišnimi številkami naroči ob- 
činski ljudski odbor • in jih odda lastnikom hiš po 
nabavni ceni z dodatkom za manipulativne stroške. 

9. člen 

V strnjenih naseljih se določijo hišne številke 
takole: 

a) če ima naselje eno samo ulico, se začnejo hišne 
številke nai enem koncu in končajo na drugem koncu 
ulice. Hiše na levi strani dobijo neparne številke od 
1 navzgor, hiše na desni strani ulice pa parne številke 
od 2 navzgor. Če leži naselje ob cesti, 'ob kateri so 
postavljeni kilometrski kamni, teče, numeracija hiš 
v tisti smeri kot kilometrski kamni. Sicer pa določi 
občinski ljudski odbor, na katerem koncu ulice se 
začne numeracija, in sicer praviloma tako, da se začne 
numeracija na tistem koncu ulice ali trga, ki je naj- 
bližji cesti L, II. ali III. reda. 

,b) Če ima naselje več ulic ali trgov, se določijo 
hišne številke,posebej za vsako ulico in za vsak trg- 
Numeracija hiš se začne s tistega konca ulice oziroma 
s tistega vogla trga, ki je najbližji središču ali glav- 



URADNI LI ST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Letnik IX        I Priloga k 24. kosu z dne 29. avgusta 1952 St. 24 

OPOZARJAMO 
Vas na knjige, ki jih ima založba »Uradni list LRS« na zalogi 

ZAKON 0 OBČINSKIH LJUDSKIH ODBOKIH. Cena 38 din. 
ZAKON 0 OKRAJNIH LJUDSKIH ODBOKIH. Cena 38 din. 
ZAKON 0 LJUDSKIH ODBORIH  MEST IN MESTNIH  OBČIN. Cena 38 din. 
ZAKON  O   VOLITVAH IN  ODPOKLICU   ODBORNIKOV   LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38. din. 
STENSKI ZEMLJEVID 

»Upravna razdelitev Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine« po stanju dne 
9. julija 1952 (zakon z dne 19. IV. 1952 in 9. VII. 1S52) je tudi že v prodaji. Zemljevid je( izdal 
Zavod za statistiko in evidenco LRS, založil Uradni list LRS, sestavil in narisal pa Marinšek 
Franc. Cena 50 din. Dobi se pri »Uradnem listu LRS«, Kidričeva 5, in po knjigarnah. »Krajevni 
imenik LRS«, z naselji, občinami, okraji, poštami, pristojnimi sodišči in zemljevidojn pa bo iz- - 
šel v prvi polovici septembra. 

Politična ekonomija. Cena 50 din. 
Knjiga, ki jo Je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo, vsebuje poglavja o predmetu'in metodi 
politične ekonomije, o predkapitalističnih družbenih formacijah, o nastanku kapitalističnega načina proiz- 
vodnje, o blagu — denarju, o kapitalu, presežni vrednosti in profitu, o akumulaciji, zemljiški renti in o kri- 

zah. Je pomemben pripomoček za učenje osnovnih po jmov iz politične ekonomije ter koristno izpopolnjuje 
vrzeli v gradivu za strokovne Izpite, hkrati pa dober pripomoček predavateljem in posameznikom. 

Zakon o izvršitvi kazni (s spremembami). Cena 65 din. 
Tarifa za nagrade odvetnikov s pravilnikom. Cena 35 din. 
Zakon o zakonski zvezi. Cena 12 din. 
""dirka zdravstvenih predpisov. Cena 65 din. , 

iV kratkem bodo izili kot samostojne knjižice tile zakoni: 
Zakon o občinskih ljudskih odborih. 
Zakon o okrajnih ljudskih odborih. 
Zakon o ljudskih odborih mest in mestnih občin. ^ 
Zakon o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov. ] 

Od izdaj Društva pravnikov LRS: < 
Dokumenti o razvoju ljudske oblasti (univ. prof. dr. Maks Šnuderl).  Broširano 66 din, 

v polplatno vezano 78 din. 
Knjiga obsega 162 dokumentov, od razglasa CK KPS na slovensko ljudstvo konec aprila 1941 do ukaza o 
Imenovanju Narodne vlade Slovenije dne 5. maja 1945, in sicer pravne dokumente iz narodnoosvobodilnega 
boja Slovenije % značajem ali pomenom zakona ali najvišje norme, izdane od vrhovnih organov. Posamez- 
nim razdobjem je postavljen na čelo splošen pregled razvoja v Jugoslaviji, nato pa oris razvoja narodnega 
osvobodilnega boja v Sloveniji. Na kraju je dodan avtorjev komentar, ki pojasnjuje pomen posameznega 
pravnega akta. Knjiga nudi v celoti pregledno sliko razvoja ljudske oblasti na slovenskem ozemlju med 
narodnoosvobodilnim bojem. 

Gradivo za uporabo zakona o zakonski zvezi (dr. Bogdan Petelin). Cena 10'din. 
lznajditeljska delavnost in njena ureditev v naši državi (univ. prof. dr. Stojan Pretnar)* 
Céna 52 din. 

Uvodnim besedam o tehniki kot družbeno-ekonomskem činitelju slede poglavja o iznajdbah v kapitalizmu 
z zgodovinskimi in statističnimi podatki, o predmetih patentnega varstva in osebah, ki so zavarovane s pa- 

t tenti, dalje o prometu z Iznajdbami, o prostovoljnih in prisilnih licencah ter pospeševanju iznajdb v tour-r 
žoaznih državah. V primeri s tem je posebno poučno naslednje poglavje o, iznajdbah v socializmu, kjer je 
v desetih pododdelkih nanizana snov o vlogi države pri pospeševanju iznajdb, o predmetu, obliki, vsebini 
in trajanju varstva ter zavarovanju oseb, o postopku za pridobitev iznajditeljskega ali racionalizatorskega 
spričevala in patenta itd. V dodatku so uvrščeni vsi zakonski predpisi, ki so v zvezi z naslovno stranjo 
knjige. . t • 

Zakon o upravnih sporih in o javnem pravobranilstvu s komentarjem. Cena 88 din., 
Na to publikacijo še posebej opozarjamo. Komentar sta sestavila sodnika Vrhovnega sodišča LRS Krajšek 
Anton in Marc Pavel in se je snov prediskutlrala na sekcijah Društva pravnikov LRS. Vsak člen je ko- 
mentiran in osvetljen s teoretične in praktične plati. Pri ustreznih členih je opisana tudi ureditev v drugih 
državah. Knjiga je izredne   važnosti za študij in potrebefl pripomoček za vsakega praktika. 

Vsaka ustanova, vsako podjetje in vsak uslužbenec, ki hoče svoje delo res kvalitetno opravljati, 
mora imeti naše publikacije. Predvsem so pri  vsakdanjem  praktičnem  izvrševanju poslov in        ! 

uporabi zakonskih predpisov nepogrešljive naše periodične zbirke, splošni registri predpisov, ki   -        '••' . 
Vam prihranijo pri iskanju posameznih zakonskih predpisov mnogo časa, in sicer: - "•'' -\ ~ 
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Splošni register predpisov za I. 1945—1947. Cena 60 din. 
Spiošni register predpisov za leto 1949. Cena 55 din (zbirka za leto 1948 je že razprodana). 
Splošni register predpisov za leto 1950. Cena 120 din; in pravkar izdani 
Splošni register predpisov za leto 1951. Cena 280 din. 

Vse te periodične publikacije  vseuujejo  predpise, ki  so bili  objavljeni  v Uradnem -listu DFJ to PLRJ, 
, v Uradnem listu NVS in SNOS oziroma LRS, v Finančnem  zborniku,   Vestniku  urada za cene oziroma 

Vestniku organov za cene, v Službenih obvestilih zveznega urada za cene in Vestniku Prezidija Ljudske 
skupščine FLRJ. Snov je urejena po abecednem redu in časovnem razdobju, z glavnimi In stranskimi gesli, 
zadnje zbirke pa vsebujejo tudi pomembnejše članke, obvestila, uradne objave in aktualna vprašanja s pod- 
ročja gospodarstva in financ, ki so bila objavljena v Finančnem zborniku. Za vse je ta zbirka zelo 
koristen priročnik, posebno še. ker bodo sledile v bodoče za vsako leto redne publikacije registra zakon- 
skih predpisov. 

Predpisi o nazivih in plačali uslužbencev državnih organov. Cena 245 din. 
Zbirka, ki jo je izdal Sekretariat vlade LRS za. personalno službo, vsebuje vse predpise, ki so izšli ne- 
davno o nazivih in plačah, prevedbah, napredovanju, stopnji žol in tečajev, ki ustrezajo posamezni izobrazbi 
za uvrstitev v naziv in napredovanje. Iz knjige se lahko poučiš o nazivih, plačah, prevedbi, napredovanju 
itd. v pisarniški 'užbi, v službi notranjih zadev, v finančni, statistični, prosvetno-znanstveni in zdrav- 

' stveni stroki, pri inšpekciji dela. dalje o plačah sodnikov, arbitrov, javnih tožilcev, umetnikov in železni- 
čarjev, o plačah in napredovanju v poštno-telegrafski in telefonski službi, v dlplomatsko-konzularnl In 
veterinarski službi in vrsti drugih služb z območja državnih organov. Dodani so tudi predpisi o oskrbnini 
tistih, ki niso v delovnem razmerju, o organizaciji službe posredovanja dela, o delovnih knjižicah, o pot- 
nih in selitvenih stroških ter 'Višanju dnevnic za službena potovanja državnih uslužbencev. 

S/ naši založbi izhajajo tudi publikacije Zavoda za statistiko in evičenco LRS : 

Teorija statistike (Marijan Blejec). Cena 350 din. 
Demografska statistika (dr. 2ivko Šifrer). Cena 240 din. 

S to knjižico smo dobili Slovenci prvič statistični priročnik, ki nas seznanja z važno panogo znanosti 
s posebnim ozirom ha znanstvene izsledke pri nas. Čeprav je'knjiga zamišljena kot gradivo za strokovne 
izpite iz statistične stroke, je zbral v njej avtor toliko pomembnih ugotovitev za demografski razvoj 
gibanja prebivalstva v Jugoslaviji in še posebej v Sloveniji v primerjalni analizi z drugimi deželami na 
svetu, da bo koristila vsakomur, ki se bo seznanil z njo. V uvodnem delu je obdelan pomen demografske 
statistike in kratek zgodovinski razvoj, prikazane so statistične enote, Mološki, družbeni, gospodarski, kul- 
turni in regionalni znaki, ki usmerjajo študij te znanosti Za nas je še posebno pomembno poglavje o 
popisih in naravnem gibanju prebivalstva, ki ponazoruje temeljne značilnosti popisa z dne 15. marca 1948) 
o načinu statističnega opazovanja naravnega gibanja prebivalstva, o mehaničnem gibanju prebivalstva in 
zdravstveni statistiki. Delo, ki temelji na izsledkih svetovne in pa skope domače literature v tej stroki, 
zaključuje poglavje o demografskih koeficientih grupiranja, strukture in "tablic, prikazujoč vzročne smeri 
naravnega prirastka prebivalstvo s posebnim pogledom na rodnost, umrljivost itd. Med besedilom, ki ob- 
sega 200 strani, je uvrščenih mnogo preglednih tabel, slik in diagramov. 

»Uradni list LRS«, Ljubljana, Kidričeva 5, 
poštni predal 336 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri   vsaki   registraciji   Je  eedcž   podjetja 
označen v besedilu, dan vpiga. sprpmcrotu' 

ali izbrisn pa  » datumu 

Vpisi 
1688. 
-, Besedilo: Podjetje za elektroveze . 
industrijsko gospodarsko podjetje za 
proizvodnjo telekomunikacijskih na- 
prav in potreb, skrajšano: »Telekomu- 
nikacije«, industrijsko podjetje za 
elektroveze, Ljubljana. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, 
odločba IV št. 5941-50 z dne 19. XII. 
1950; z odločbo iste vlade IV, št. 2115 
z dne 16. VI. 1952 je podjetje prešlo 
v pristojnost  vlade LRS. ' 

Gospodarski upravni organ nodjet- 
ja: Institut za elektrozveze v Ljublja- 
ni. .    . 

Poslovni predmet: V sodelovanju in 
. pod., kontrolo Instituta za elektrozveze 
.proizvaja in prodaja proizvode serij- 
ske proizvodnje telekomunikacijskih 

.».naprav in materiala ter priboia, osvo- 
jenih pri raziskovanju na tem področ- 
ju, uvaža ,ia izvaža te artikle; hkrati 

.Razglasi in objave 
je podjetje polindustrijski obrat Insti- 
tuta za elektiozveze. 

2a podjetje podpisujejo: 
Dcržič Rudolf, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblasti' in pravil pod- 
jetja; Žiberna Franc, glavni računo- 
vodja, sopodpisuje listine po 47. 61. 
szdgp; Ulepič Radovan, vodja komer- 
cialnega sektorja, v odsotnosti direk- 
torja, skupaj z glavnim računovodjem. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 31. julija 1952. 
Št. 243—306/2—1952 7341 

1689. 
Besedilo: »Stavba Polje« (Sp. Zadob- 

rova 14). 
Poslovni predmet: Izvrševanje mi- 

zarskih, tesarskih, gradbenih in ples- 
karskih del. 

Ustanovitelj in gospodarski upravni 
organ podjetja: Obč. LO Polje. 

Za podjetje podpisujejo: 
.Rojšek  Ivan,  direktor,  Čeme Filip, 

predsednik,   Zelenika   Lidija,   računo- 
vodja. 

Obč. LO Polje, Ljubljana, 
svet za gospodarstvo  . 
dne 20. avgusta 1932. 

Si. 437/2 7731 

1690. 
Besedilo: Pekarna, Deskle (sedež 

Kanal). 
Poslovni predmet: Peka kruha, peci- 

va in vsa druga pekarska dela. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj podjetja: Obe. LO Kanal, od- 
ločba št. 344/52 z dne 23. VI. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Poberaj Cvetko, upravnik, po poob- 

lastilih in _ pravilih podjetja, Lipičar 
Stanko, knjigovodja, skupaj z upiavni; 
kom v denarnih zadevali, v odsotnosti 
enega izmed tek sopodpisuje Nanut 
Jožef.    . 

OLO Gorica, svet za gospodarstvo 
dne 4. junija 1952. 
Št. H/1—IX—1000/64 6396 

1691. 
Besedilo:   Slaščičarna   —   kavarna, - 

Kranj, 
, Poslovni predmet: Vsa dela slaščičar- 
ske stroke, prodaja slaščic, bonbonov, 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač. 

-Ustanovitelj ter operativni upravni 
voditelj: MLO •••••. 

Za podjetje podpisujeta: « 
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Mohor Anton, upravnik in Brate Pol- 
di, knjigovodja, po zakonitih določbah 
in  pravilih   podjetja. 
MLO Kranj, poverjeništvo za finance 

dne 51. januarja 1952. 
Št.  170 966 

1692. 
Besedilo: Splošno remontno podjetje, 

Šenčur. 
Poslovni predmet: Opravljanje vseh 

remontnih del. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj: Obč.  LO Šenčur. 
Za podjetje podpisujejo: 
Remic Anton, upravnik, Eržen Pep- 

ca, blagajnik in Perko Marjan za knji- 
govodstvo, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

OLO Kranj, svet za gospodarstvo 
dne 6. avgusta  1952. 

Št   2017/5—52 7269 
1693. 

Besedilo: Avtomehanjčna delavnica, 
Kamnik  (Graben  51). 

Poslovni predmet: Popravila motor- 
nih  vozil in  vsa dela  le stroke. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: LO mestne občine 
Kamnik, odločba št. 295/1—1952 z dne 
30. IV. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ličen Karel, upravnik, samostojno, 

po pravilih podjetja: šumel Frane, ra- 
čunovodja, skupaj z upravnikom li- 
stine po 47. členu szdgp 
OI.O Ljubljana okol., gospodarski sve( 

dne  4.   junija   1952. 
Št.  1431/27 7212 

1694. 
Besedilo: Mestno podjetje »Frotirkat 

v Kamniku  (Mekinje 90). 
Poslovni predmet: Izdelovanje bri- 

sač in druga dela te stroke.   _ 
Ustanovitelj   in   operativni   upravni 

voditelj: LO mestne občine Kamnik, od- 
ločba št. 10-403/3-52 z dne 29. IV. 1952. 
-Za  podjetje podpisujejo: 
Jagodic Dušan, poslovodja, samostoj- 

no, po pravilih podietja: Lipovec Fra- 
njo.  namestnik  poslovodje,  v  njegovi 
odsotnosti; Kiapež Julči. računovodja, 
skupno   s   poslovodiem   ali   njegovim 
namestnikom spise finančnega in kre- 
ditnega pomena-po 47. členu szdgp. in> 
Završnik Stane, v  odsotnosti   računo- 
vodje, z istimi pooblastili. 
OLO Ljubljana okol., gospodarski svet 

dne 9. junija 1952. 
Št. 1431-66-52 7211 

1695. 
Besedilo: Občinska pekarlja, Luko- 

vica. 
Poslovni predmet; Peka In prodaja 

kruha in peciva. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj'podjetja: Obč. LO Lukovica. 
Za podjetje podpisujejo: ' 

' Vovk Ivan, poslovodja, samostojno, 
v okviru pravil podjetja, Andrejka 
Martin, namestnik, r odsotnosti poslo- 
vodje, Kropivšek Tončka,, knjigovodja, 
skupaj s poslovodjo listine po 47. čle- 
nu szdgp. 
OLO Ljubljana okol., gospodarski svet 

dne  27.  junija  1952.   ' 
Št. 1.431-94-52    .        7451 

1696. 
Besedilo: Občinska pekarna, Veriej. 
Poslovni predmet: Peka in razpro- 

daja črnega, belega kruha in ;žemelj. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj podjetja: Občinski LO Yeriej» 

Za podjetje podpisujeta: 
Jureš Janez, poslovodja in Kardinar 

Slavica, knjigovodja. 
OLO Ljutomer, svet za gospodarstvo 

dne 7. avgusta 1952. 
St. 1020/998—3 7264 

1697. 
Besedilo: Mestna hranilnica, Maribor 

(Trg svobode 6). 
Poslovni predmet: Zbira razpoložlji- 

va denarna sredstva prebivalstva, iz teh 
sredstev in iz sredstev, ki jih dobiva, 
od Narodne banke ter iz sredstev, ki 
jih stavi na razpolago ustanovitelj, do- 
deljuje  kredite po  pravilih. 

Podjetje je bilo ustanovljeno z od- 
ločbo MLO Maribor 17. VI 1952. .št. 
3162/1952. 

Gospodarska upravni or^in je: MLO 
Maribor,  svet  za  gospoda.-stvo. 

Za  podjetje,  podpisujejo: 
Kosei Vojteh, v. -i. direktorja, Splin- 

šek Dušan, njegov namestnik, Gorup 
Majda, računovodja. Orel Franjo, nien 
namestnik. Lah Martin, predsednil' u 
o., ter člani upravnega odbora: Lapaj- 
ne Stanko,-Rakovec 'inez, Rakuša Ka- 
rel. Potrč Olga. Cebe Stane in Biljan 
Drago, ki podpisuiejo po dva skupaj. 
vsi pa po danih zakonitih pooblastilih, 
tako v notranjem, kakot izven hranil- 
ničnem  poslovanju 
MLO   Maribor,  svet   za   gospodarstvo 

dne 3. julija  1932. 
Št. Pov 56/137-1952 7116 

1693. 
Besedilo-. Občinsko podjetje >Bife*. 

Grad. 
Poslovni predmet: Točenje alkohol- 

nih in brezalkoholnih pijač, pradaja 
toplih in mrzlih jedil, nabava pijač in 
jedil za poslovanje. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj: Obe. LO Grad. 

Za podjetje podpisuje: >   , 
Hill Marija,, poslovodja, listine de- 

narnega pomena sopodpisuje računo- 
vodja  Ficko  Franc. 

Št. 6313/1—1952 66S6 
Besedilo: Občinsko podjetje »Mesni- 

ca«, Grad. 
Poslovni predmet: Klanje živine, nro- 

daja mesa in mesnih izdelkov 
' Ustanovitelj   in   operativni   upiavni 

voditelj: Obč. LO Grad. 
Za  podjetje podpisuje 
Bunderla Karel, poslovodja, listine 

po 47. členu szdgp pa sopodpisuje ra- 
čunovodja Ficko Franc. 

Št. 5962/1—1952 6687 
Besedilo: Občinsko podjetje lekar- 

na«, Grad. 
Poslovni predmet: Peka in prodaja 

kruha ter peciva. 
Ustanovitelj in opeiativni upravni 

voditelj: Obč. LO Grad. 
Za podjetje podpisuje: 
Huli 'urij, poslovodja, listine po '7. 

členu szdgp pa sopodpisuje Ficko 
Franc,  r- *unovodja. 

Št. 5963/1 6685 
OLO Mur. Sobota, svet za gospodarstvo 

dne   15.  julija   1952. 
1699. 

Besedilo: Občinsko trgovsko podjet- 
je, šentrupert. < < 

Poslovni predmet: Trgovina z meša- 
nim blagom. - ' 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO Ra- 
kovnik, ,ki je tudi operativni upravni 
voditelj. 

Za podjetje podpisuje: 
Mizerit Vera upiavnik, skupaj z njo 

Krnc Anica, knjigovodja; za zneske 
nad 200.000 pa Prah Sandi, predsednik 
obč LO. 
OLO Novo mesto, gospodarski svet 

dne 7. avgusta   1932. 
Št   1•  1600-54/1.52 7245 

1700. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Izbira«, 

Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: Trgovina z indu- 

strijskimi in prehranbenimi predmeti 
na debelo in z eno poslovalnico na 
drobno. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj: Obč. LO Slovenj Giadec, od- 
ločba št. Pov 11 23/52 z dne 51. V. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Vehovec Franc, direktor, šušteršic 

Rado, šef komerciale, Kamer Ivan, 
glavni računovodja, po zakonitih po» 
oblastilih. 
OLO Slovenj Gradec, gospodarski svet 

dne  24.   junija   1952. 
št. 11/3-31/193-52 7563 

1701. 
Besedilo: Klavnica in. mesarija, Pre. 

valje. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
pstanovitelj in operativni upiavni 

voditelj: Obč. LO Prevalje, odločba št. 
35/52 Z dne 17. VII. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Arnold Jožef, poslovodja, Arnold Va- 

lentin.'namestnik in Tomaž Olga. knji- 
govodja, po zakonitih  pooblastilih. 

Št. II/3-31/122-1932 7563 
Besedilo: Krajevni mlin, Prevalje. 
Poslovni predmet:  Vsa dela stroke. 
Ustanovitelj   in   operativni   upravni 

voditelj:, Obč. LO Prevalje, odločba št. 
~>i/52 z dne /17   •. 1952. 

. Za podjetje podpisujeta: 
Kti.vograd Ivan, poslovodja in Tomaž 

Olga, knjigovodja, po zakonitih poob- 
lastilih. - ( "        . 

ŠL II/3-31/121-52 7562 
Besedilo: Obrtno podjetje, >Krojaška 

delavnica«,  Prevalje. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj   in   operativni   upravni: 

voditelj: Obč. LO "Prevalje, cdločba št. 
44/52 z dne 17. III. 1952. 

4Z;a podjetje4 podpisujeta: 
Kacl Ivan, poslovodja in Tomaž Ol- 

ga, knjigovodja, po zakoniiih poobla- 
stilih. 

Št. H/3-31/125-1952 7566 
Besedilo: Obrtno podjetje «šiviljska 

delavnica«, Prevalje. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj: Obč: LO Pievalje, odločba št. 
44/52 z dne 8. VIII. 1952.    . 

Za podjetje podpisujeta: 
Ulšek Elza, poslovodja, Tomaž Olga, 

knjigovodja, po zako.,itih. pooblastilih. 
.  .    Št.. IÏ/3-31/126-52 7567 

Besedilo: Obrtno tapetniško podjet- 
je, Prevalje. 

Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in, operativni upravni 

voditelj: Obč. LO' Prevalje, odločba št. 
Pov 44/52.' 
,Za podjetje podpisujeta: 
Hartl Ivan, • -o"lovodja in Tomaž Ol- 

ga,  računovodja.   p0  zakenitih" poob- 
lastilih. " •••   . 

Št. II/3-31/126-52'   -       7569 
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Besedilo: Pekarna, Preval je. 
Poslorni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj: Obč. LO, Preval je. odločba št. 
11/3-31/264—1952. 

.Za  podjetje   podpisujejo: 
Arnold  Ludvik,   poslovodja,  Libnik 

Alojz, namestnik in TomaŽ Olga, knji- 
govodja, vsi po zakonitih pooblastilih. 

Št. II-3-31/264-1952 7571 
Besedilo: Kolarstvo, Vuzenica. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stro- 

ke. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj: Obč. LO Vuzenica, odločba št. 
169/52 z, dne II/3-31'266-1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Motaln Štefan, poslovodja, Pogorelč- 

nik Jože in Potočnik. Leopold, po zako- 
nitih  pooblastilih. 

Št. II/3-31/266-52 7573 
Besedilo: Kovačija, Vuzenica. 
Poslovni predmet: Vsa tlela te stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj: Obč. LO Vuzenica, odločba št. 
169/52 z dne 24. VIII. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rudolf Gregor, poslovodja, Plimen 

Vinko in Potočnik Leopold, po zakoni- 
tih pooblastilih. 

Št. 11-3-31/267-1952 7576 
Besedilo: Krojaštvo in šiviljstvo, Vu- 

zenica. 
Poslovni predmet: Vsa dela testioke. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj: Obč. LO Vuzenica, odločba št. 
241/52 z dne 24. VI. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Pogorelčnik Jože, poslovodja, Sveti- 

najvan, pom., Kek Matilda in Potočnik 
Leopold, po zakonitih  pooblastilih. 

•        ,'• Št. 11/3-31/269-52 7575 
Besedilo: Mesarija, Vuzenica. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj: Obč. LO Vuzenica. odločba št. 
16952 z dne 24..•. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Oreinik Anton, poslovodja, Pogorelč- 

nik, Jože in Potočnik Leopold, po zako- 
nitih  pooblastilih. 

• ,   Št. 11/3-31/268—52 7574 
OLO Slovenj Gradec, gospodarski svet 

dne 8. avgusta  1952. 

Spremembe 
1Ï02. 

Besedilo,: Trgovsko pod jet !e Perut- 
nina«.  Ptuj. 

Izbriše se Grobelnik Ivan in vpile 
' Tomažič Ivan. direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
Sravil podjetja, 
linistrstvo za finance LRS. Ljubljana 

dne 1. julija .1952. 
Štev. 245 142/5-1952 6239 

1703. 
Besedilo: Zdraviliško - gostinsko pod- 

jeije, Cateške Toplice. 
.^Izbriše se.Konradi Žarko in vpiše 
.Leber Mitja, ravnatelj, ki podpisuje 

samostojno,  v  obsegu   zak.  pooblastil 
in -pravil podjetja. 

Štev. 243-145/5-1952   #      7355 
Besedilo: >Sanolabor«> Ljubljana. 
Izbiiše se Vovk Franc in vpiše 
Korbar Slavko, obratovodja delavnic, 

ki   podpisuje   samostojno,   v   obseTU 
za1';  pooblastil  in   pravil  podietja,' v 
vseli "primerih, ki ss tičejo poslovnesa 
predmeta pod c).       •  %   , 

'   •••        Štev. 143-303-1952        , 7354 

Besedilo. >Color< tovarna barv in 
lakov, Medvode. 

Poslovni predmet odslej: Izdelovanje 
uitrolakov, ..ajla, oljnatih barv, laka 
in emajla, umetne smole, oljnatih iaz- 
redčil, nitro-razredčil. nitro-lepila, sni. 
ritneea laka, spec, barv, loščil, rne- 
žev. lepila, sredstev za zaščito rastlin 
in desinfekcijo in drugih kemičnih pro- 
izvodov na industrijski način. 

Štev. 243-296/1-1952 7353 
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana 

dne 18. julija 1952. 
1704. 

Besedilo: Tovarna verig, Lesce pri 
Bledu. 

Izbriše se Mlakar Vilko in vpiše: 
Vihunc Ivan, direktor^gospodarsko- 

računskega   sektorja,   ki   sopodpisuje 
listine po 47. členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne  24.   julija   1952. 
Št. 243-28/6-52 7348 

1705. 
Besedilo: Rudnik rjavega  premoga, 

Zagorje. 
Izbriše  se Zupančič Stane  in  vpiše 
Pečar Otmar, sekretai. ki podpisuje 

v odsotnosti direktorja, v istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana 

• dne  25.   julija'  1952. 
Št. 243-198/3-1952 7547 

1706. 
Besedilo:  Kovinski servis, Celje. 

r Po odločbi vlade LRS, št. 11-610/2-52 
z dne 28. VI. 1952 se izbriše dosedanja 
firma.      ( 

Besedilo odslej: »TehuometaU, Celje, 
trgovina s tehnično železnino in kovin- 
skim blagom. 

Poslovni predmet odslej: Trgovina s 
tehnično železnino in kovinskim bla- 
gom po določbah odločbe o ustanav- 
ljanju in delu tehničnih trgovin.    ' 

Podjetje je odslej v gospodarski 
upravi Sveta vlade LRS za blagovni 
promet. 

Vpišeta se: 
Berglez Stane, sekretar, ki podpisuje 

v .odsotnosti direktorja, v istem ob- 
segu in lglar Kamilo, knjigovodja, ki 
sopodpisuje v odsotnosti glavnega ra- 
čunovodje, v istem obsegu. 

Št. 243-154/2-1952 7343 

Ç—ëdilo: Lesno industrijsko podjet- 
je   Ljubljana. 

Izbrišejo se Čebulj Jaoez, jarmik Jo- 
že, Mehle Alojzija in vpišeta- 

Grzinič bavorin, lačutovodja, ki so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp in 
Bore Ivan, šef žagarske proizvodnje, 
ki podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem ob4segu. 

Št. 243-21/2—52 7344 
Besedilo: Soška elektrarna, Doblar. 
Sedež odslej: Nova Gorica. , 

Št. 243-181/5-1952 7345 
Besedilo: Rudnik rjavega premoga, 

Zabukovca. 
Po odločbi vlade LRS, št. II-579/1-52 

z dne 4. VII. 1952 se priključi obrat 
Mrzlica, 

Poslovni predmet odslej: Pridobiva- 
nje in piodaja premoga za'splošno po- 
rabo, raziskovanje metalnih in neme- 
talnih  rudnin in njih izkoriščanje/ , 

Št. 243—308/1—1952 7346 
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana 

dne 30. julija 1952, 

1707. 
Besedilo: .Tovarna usnja«, Slovenj 

Gradec. 
Izbriše se Belane Franc in vpiše 
Hofbauer Anton, šef računsko gospo- 

darskega  sektorja,  ki  sopodpisuje  li- 
stine po 47. členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 6. avgusta 1952. 
Št. 243 82/3-1952 9340 

1708. 
Besedilo: Tovarna upognjenega po- 

hištva, Duplica pri Kamniku. 
Izbriše se Kobav Miroslav kot glavni 

računovodja. 
Vpišeta se: 
Lešnik Vladimir, šef gospodarskega 

sektoija in glavni računovodja, ki so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp. 
in Kobav Miroslav, namestnik gl. ra- 
čunovodje, ki sopodpisuje v njegovi 
odsotnosti. 
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana 

dne 8.  avgusta   1952. 
št 243 316/1—52 7339 

1709. 
Besedilo:  »Silvaprodukt«, Ljubljana. 
Vpišeta se: 
dosedanji v. d. direktorja dr. Kiauta 

Lojze kot direktor; ing. Simič Milan, 
šef prdizvodnje in pomočnik direktor- 
ja, ki podpisuje v odsotnosti direktorja, 
v istem obsegu. 

St. 243 66/1—1952 7338 
Besedilo: »Slovenija . ceste - gradnja 

cest in mostov« v Ljubljani. 
Izbriše se Podgoršek Prane in vpiše 
dr. _ Pajnič Marko, komercialni po- 

močnik direktorja, ki sopodpisuje li- 
scine po 47. členu szdgp. , 

Št. 243 230/1-1952 7360 
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana 

dne 9. avgusta 1952. 

1710. 
Besedilo: Ljubljana-Export. 
Izbriše se Kušar Karel in vpiše   . 
Avšič  Ivan.  direktor. 
MLO Ljubljana, gospodarski svet 

dne  6.  avgusta   1952. 
G. št. 1882 7184 

1711. 
• Besedilo: >Mesopromet«, OLO Celje 
okolica. 

Podjetje je z odločbo št. II/2-2326/1- 
1952 z dne 4. VII. 1952 prešlo v likvida- 
cijo. 

Izbriše se Ropaš Anton. 
Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Lužar  Milan,  predsednik,  FerjančiČ 

Alfonz,  Bernard  Albin   in   Komeiički 
Jože, člani likvidacijske komisije. 
OLO Celje' okol., svet za gospodarstvo 

dne 16. julija 1952.        v 

Št. 2326/1 6682 
1712. 

Besedilo: Foto podjetje MLO Črno- 
melj.. 

Vpiše se Kvas Milivoj, knjigovodja, 
ki podpisuje skupaj z upravnikom Plu- 
tom Antonom po zakonitih predpisih 
in pravilih podjetja. 
OLO Črnomelj, svet za gospodarstvo 

' dne 4.  junija ' 
Št. 390/1—52 5455 

1713. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Vrtojba. 
Podjetje je prešlo v likvidacijo. Za 

likvidatorje so imenovani: Pavlin Da- 
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vorin, Filipič Bogomir in Trnovec Ev- 
gen. 

OLO Gorica, svet za gospodarstvo 
dne 10. maja 1952. 

Št. II/1-X. 1000/81-52 7408 
1714. 

Besedilo: Mesnica, Dornberk. 
Besedilo odslej: Mesnica, Zali hrib. 
Izbriše se Pavlica Andrej in vpiše: 
Mozetič Gostimir, knjigovodja. 

OLO  Gorica,  svet  za  gospodarstvo 
dne  29.  julija   1952.     »    ' 

i7l5 Št.  1000/71 69S1 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Sadje«, 

Kranj. 
Vpišejo se poslovalnice: št. 6 Tržič, 

Glavni trg 12; odkupna postaja Suha 
pri škofji Loki in odkupna postaja Ko- 
zana. . 

MLO Kranj, svet za gospodarstvo 
dne 29. julija 1952. 

1716. št-   1167 7091 

Besedilo: »Kamnolom«, Jezersko. 
Izbriše se Siberie Janez in vpiše: 
Krč  Vcnčeslav,  knji -vodja,  ki  so- 

podpisujc vse spise po 47. člonu szdgp. 
OLO Kranj, svet za gospodarstvo 

dne 30. juliia 1952. 
Št. 2195/2—52 .     69S7 

1717. v 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Kokrica. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje, 

Predoslje. 
Izbriše se sedež podjetja Kokrica in 

vpiše novi sedež Predoslje. 
. Vpišeta se novi poslovalnici Kokrica 

št.. 14 in Britof št. 66. 
OLO Kranj, svet za gospodarstvo 

dne 5. avgusta. 1952. 
Št. II 470/5-52 7270 

1.718. 
Besedilo: -Slaščičarna KLO Žiri. 
Izbrišeta se Žakelj Vinko in Govekar 

Julijana ter vpiše \ 
Bačnar Franc,, računovodja, ki podpi- 

suje V obsegu zakonitih pooblastil. 
OLO Kranj, svet za gospodarstvo 

dne 7. avgusta 1952. 
'    '    Št. 2270/1    ' 7271 

1719. 
Besedilo: »Splošno trgovsko podjet- 

je«, 'Sevnica. _ { 

Podjetje preide iz pristojnosti OLO 
Kiško v pristojnost občinskega LO Sev- 
nica. 

Izbriše se dr. Zdolšek Jože. 
•Poslovni predmet odslej: Trgovina z 

mešanim blagom, z naftnimi derivati, 
^mazivnimi olji in mazivi. 

OLÓ Krško, svet za gospodarstvo 
.   dne 29. julija 1952. 

1720. št- 2l097/3 7016 

Besedilo: »Splošno trgovsko podjetje, 
Sevnica.« 

Poslovni predmet odslej: Trgovina z 
mešanim blagom na debelo in drobno, 
z'drvmi in premogom, z naftnimi de- 
rivati, mazivnimi olji in mazivi. 
*OLO Krško, svet za gospodarstvo , 

dne 7. avgusta 1952. 
Št.  2.097 ' "    7209 

1721. 
Besedilo: čevljarska delavnica, Šmar- 

je. 
• Za podjetje podpisuje poleg doseda- 
njih pooblaščencev še: 

-Janežič Jožef, namestnik' upravnika, 
• odsotnosti upravnika vse listine sar 
Wostojno,..po pravilih podjetja, . •,; 
OLO. Ljubljana okol., gospodarski svet 
..".   . .   Ane ^9. .julija .1952....';   .' - 

Št. 4216-1-52 7449 

1722. 
Besedilo: Mestno podjetje »Svilanik, 

tovarna kravat in drugega svilenega 
žakardskega blaga, Kamnik, Mekinje 
90. 

Izbriše se Krapež Julči in Završnik 
Stane tei vpišeta: 

Jevnikar Sonja, računovodja in Kra- 
pež Julči,  knjigovodja. 
OLO Ljubljana okol., gospodarski svet 

dne   17.   julija   1952. 
Št. 1.431—103—1952 7067 

1723.     ' 
Besedilo: Mestno podjetje »Mizar- 

stvo«, Kamnik. 
Izbiišeta se Legediè Karl in Nemec 

Jurij ter vpišeta: 
Kotnik Jože, poslovodja in Cerar Di- 

ka, blagajnik. 

OLO Ljubljana okol., gospodarski svet 
dne 19. julija 1952. 

Št. 3.637-6-1952 6974 
1724. 

Besedilo: Mestno podjetje za preciz- 
no mehaniko (Maribor, Partizanska 27). 

Izbriše se Lajnšič Avgust in vpiše 
Pipuš  Boris, računovodja, ki podpi- 

suje poleg poslovodje listine denarne- 
ga, materialnega, obračunskega in kre- 
ditnega  pomena. 

MLO Maribor, svet za gospodarstvo 
dne   11.  julija   1952. 

Št. Pov 56/143—52 7119 
1725. 

Besedilo: Mestna pletarna in vrvarna 
(Maribor,  Krekova  14). 

Besedilo odslej: Mestna pletarna, Ma. 
ribor. 

Št. Pov 56/146-52 7121 

• Besedilo: Industrija živilskih proiz- 
vodov. (Maribor, Partizanska 39). 

Izbriše se obrat za izdelovanje kisa, 
likerjev, sadnih sokov* in močnih alko- 
holnih pijač, "Partizanska 39 in. vpiše 
obrat: »Jugo-Alko«,. Maribor, Partizan- 
ska 39. 

Št. Pov 56/145—52 . 7120 
MLO   Maribor,, svet  za  gospodarstvo 

dne   19.  julija  2952. 
1726- 

Besedilo: Novomeška opekarna Zalog 
.(pri Prečni). 

Izbriše se Štravs-Feliks in vpiše 
Šular   Anton," knjigovodja,   ki'pod- 

pisuje skupaj z direktorjem, po pra- 
vilih podjetja. 
OLO Novo mesto, svet za gospodarstvo 

dne 2.  avgusta  1952. 
Št. III 1187-53/2-52 ' 7268 

1727. '_ 
Besedilo: Mestni avtoprevoz, Postoj- 

na. 
. Z odločbo MLO Postojna št. 29/5 z 
dne 16. V. 1952 je podjetje prešlo v 
likvidacijo. 

Za likvidacijsko komisijo podpisu- 
jejo: Čuk Leo, Paternost Dana in Gru- 
ber Malči. 
OLO Postojna,  svet za gospodarstvo 

dne 12. julija 1952. 
.   Št. 388/5—1952 6760 

1728. 
Besedilo: . Okrajni premogovniki, 

Ptuj. '' 
Izbrišeta se Žuran Andrej in Kran je 

Jože ter vpiše 
.Lah   Ivan,, upravnik. 

t.OLO. Ptuj, svet za gospodarstvo 
dne ,29.  julija   1952. 

Št. IK3-400/2-52 7157 

1729. 
Besedilo: Okrajno remontno podjet- 

je, Ptuj. 
Izbriše se Gajzer Marija in vpiše 
Hermina Černivec,  računovodja. 
OLO Ptuj, svet za gospodarstvo 

dne  13. avgusta  1952.' 
Št. 11/3—400/4—52 7513- 

1730. 
Besedilo: »Trgovska podjetja« na 

Bledu. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje. 

»Izbira« na Bledu. 
Št.  2322/1—52 7462, 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel 
Turist«, Lesce. 

Izbriše se Sotlei Franc in vpiše 
Bodlaj Franc, upravnik, ki podpisuje 

listine po .zakonitih pooblastilih in pra- 
vilih podjetja. 

Št.   1878/1—52 7455 
OLO Radovljica, svet za gospodarstvo 

dne 6.  avgusta  1952. 
1731. ' 

Besedilo: Okrajno remontno podjet- 
je, Dravograd. 

Besedilo odslej: Okrajno gradbeno 
podjetje. Dravograd. ' 
OLO Slovenj Gradec, gospodarski svet 

dne   15.  junija   1952. 
Št. II/3-31/148-52 7564 

1732. 
Besedilo: Servis za oskrbovanje obrt- 

ništva, Slovenj Gradec 
Podjetje se je z odločbo MLO Slov. 

Gradec, Pov. 2—29/52 z dne 20. VI. 1952 
preimenovalo. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 
»Zarja«, Slovenj gradeč. 

Poslovalnice so: št. 1 Usnje, št. 2 Ze- 
leznina, št. 3 Kemikalija, št. 4 Kurivo, 
št. 5. Sadje-zelenjava, št. 6 Prehrana, 
•. 7 Tekstil, št. 8 Prehrana, si.,9 Deli- 

.katesa, St.-10 Galanterija, št. 11 Trgo- 
vina z mešanim blagom, št. 12 Steklo- 
kerumika, št. 13 Meso, it.. 14 Tekoča 
goriva in .št. 15 Komisijska prodaja. 

Za podjetje podpisujejo:      ,     . ,    - 
Dakskoblcr Franc, upravnik, Bežan 

Slavko, računovodja, Andreje Jože,, se- 
kretar in Jovan Vili, komercialist, po 
zakonitih pooblastilih. 

Izbriše se Kamer Ivan, računovodja. 
OLO Slovenj Gradec, gospodarski svet 

dne 8. julija 1952. 
St. 1•—31/237—1932 7552 

1733. 
Besedilo: Krajevno trgovsko podjet- 

je, Nazarje. 
"Izbrišeta se Golob Kiista in Mlakar 

Viktor ter vpišeta: 
Urbancl Marija, knjip;ovodja/jn Raji 

ter Pepca, knjigovodja čevljarske de- 
lavnice. 
OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 

dne 19. marca 1952. 
Št. 1748/1-52-VI 2866 

1734. 
Besedilo: Državno trgovsko podjetje 

z gradbenim in reprodukcijskim ma- 
terialom, Šmartno ob Pnki. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 
»Material« za gradnje in reprodukcijo, 
Šmartno ob Pnki. 

•' -   Št.   1911/48-52 •  7267 
Besedilo: Pekarna KLO Šmartno ob 

Peki. '•..'., 
Izbriše se Travner Antonija în-vpiše 
Napotnik  Kari,  predsednik-LO.   .-'- 

Št. 1911/124-52.-*"; i-ïiÔ9 
OLO Šoštanj, svet za gospodarstvo* 

dne 8. avgusta 1952. 
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i?35. 
Besedilo: Združenje državnih gostin- 

skih podjetij v likvidaciji, Idrija. 
Izbriše se Peternelj Anton in vpiše 
Primožič   Denis,   član   likvidacijske 

komisije. 
OLO Tolmin, svet za gospodarstvo 

dne 1. avgusta 1952. 
Št. H/4-36/102-52 7126 

Izbrisi 
1736. 

Besedilo: Agrotehnika, podjetje 
kmečkih delovnih zadrug za izvoz 
in uvoz, Ljubljana. 

Ker je bilo preneseno z odločbo vla- 
de LRS, št. II 631/2—52 z dne 28. VI. 
1952 na Republiško zvezo kmetijskih 
zadrug. 

Št. 243 136/2—1952 7357 
Besedilo: Zivinoexport, podjetje za- 

družnega kmetijstva za izvoz živine ter 
mesnih in živalskih proizvodov, Ljub- 
ljana. 

Ker je prešlo z odločbo vlade LUS, 
št. II 631/2—52 z dne 28. VI. 1952 na 
Republiško zvezo kmetijskih zadrug. 

Št. 243 159/1—1952 7356 
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana 

dne   17.   julija   1952. 
175?. 

Besedilo: Delavnice kmetijske stroj- 
ne službe. Maribor. 

Ker je z odločbo vlade LRS, št. II— 
631/2—52 z dne 28. VI. 1952 prešlo na 
Republiško zvezo kmetijskih zadrug. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne   19.   julija   1952. 
Št. 243-318-1952 7351 

1738. 
Besedilo: Izvozno podjetje »Sloveni- 

ja-Sadje«, Ljubljana — Jugoslavija. 
Ker je bilo z odločbo vlade LRS št. 

II—631/1—1952 z dne 28. VI. »952 pre- 
neseno na Republiško zvezo kmetijskih 
zadrug LR Slovenije. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne   25.  julija   1952. 
Št. 243-318-1952 7349 

1739. 
Besedilo:  Krajevna  gostilna  Kojsko 

in Tovarna sodavice, Kojsko. 
Ker piideta  pod  upravo  Kmetijske 

zadruge Kojsko. 
. OLO Gorica, svet za gospodarstvo 

dne  4.  avgusta   1952. 
Št. II/1—X—1000575    .      7208 

1740. 
Besedilo: Pogrebni zavod, Kranj. 
Ker je prešlo na poslovanje kot go- 

spodarska  ustanova s  samostojnim fi- 
nansiranjem. 

Št. 1221/52 7127 
Besedilo: Vodovod. Kranj. 
Ker je podjetje prešlo na poslovanje 

kot gospodarska ustanova s samostoj- 
nim finansiianjem. 

» Št.   1198/52 7073 
MLO Kranj, svet za gospodarstvo 

dne  1. avgusta   1952. 
174!. 

Besedilo:   Okrajno  podjetje   za od- 
kup  mleka, mlečnih  proizvodov,  jajc 
in perutnine v živem in zaklanem sta- 
nju, skrajšano >Mlekopromet«, Breži- 
ce*- -,.-.-..'. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO.Krško, svet za gospodarstvo 

dne 10. junija 1952. 
„?. Št. 607-1861 5627 

Besedilo: Krajevna gostilna »Javor- 
nik<, Prestranek. 

Ker je likvidacija zaključena. 
OLO Postojna, svet za gospodarstvo 

dne   14.   julija   1952. 
.    Št. 388/1—1952 6757 

1742. 
Besedilo: Sklad za mehanizacijo in 

investicijsko graditev zadružnega kme- 
tijstva, Ptuj. 

Zaradi   združitve   z   bivšo   Okrajno 
zvezo kmetijskih zadrug Ptuj. / 

OLO Ptuj, svet za gospodarstvo 
dne 13. avgusta 1952. 
St. II/3—1395/1—52 7514 

1743. 
Besedilo: Obrtna gospodarska pod- 

jetja, KLO Prevalje. 
Ker se vsi obrati registriiajo na no- 

vo kot samostojna podjetja. 
OLO Slovenj Gradec, gospodarski svet 

dne  30.  junija   1952. 
Št. HI 8—31/119—1952 7572 

1744. 
Besedilo: Krajevna obrtna gospodar- 

ska  podjetja, Vuzenica. 
Ker preidejo vsi obrati v samostojno 

poslovanje. 
OLO Slovenj Gradec, gospodarski svet 

dne 8.  avgusta   1952. 
Št. II/3-31/270-52 7565 

1745. 
Besedilo: Trgovsko podjetje KLO Go- 

renje. 
Zaradi prehoda pod upravo OLO Šo- 

štanj kot poslovalnica Okiajnega ma- 
gazina Šmartno o/P. 
OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 

dne 5. decembra 1952. 
Št   2003/51 11596 

1746. • 
Besedilo: Opekarna KLO šmihel v 

likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 
dne   12.  marca   1952. 

Št.  1300/2—52 2487 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremeipbe 
1747. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Zvez- 
da«, parna barvarna, kemična čistilnica 
in tkalnica, Kranj. 

Izbriše se 
Polak Rudi kot v. d. direktorja in 

vpiše kot direktor, ki podpisuje samo- 
stojno, v obsegu.pooblastil, določenih 
v pravilih podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 30. julija 1952. 
Št. 243-222/2-1952 7337 

Zadružni register 
Vpisi 

558. 
Besedilo: Zadružno trgovsko podjet- 

je, Idrija. 
Podjetje se je ustanovilo na podlagi 

sklepa zbora Okrajne zadružie zveze 
Tolmin z dne 15. VI. 1952 in na pod- 
lagi odločbe Okrajne zadružne zveze 
Tolmin..št. 576/1/52 z'dne 24. VI. 1932 
v zvezi z odločbo gospoda: skega sve- 
ta OLO Tolmin, It.,X-79/il4—52'z dne 
27; • VI.   1952  in   je  pod  operativnim 

upravnim vodstvom Okrajne zadružne 
zveze Tolmin. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
kmetijskih pridelkov na debelo in na 
drobno, industrijsko blago pa le na 
debelo in ga sme prodajati samo za- 
drugam, ki so članice Okrajne zadruž- 
ne zveze. Podjetje lahko nabavlja kme- 
tijske pridelke in industrijsko blago 
kot komisionar zadrug, včlanjenih v 
Okrajno zadružno zvezo, ki je ustano- 
vila podjetje; posreduje zadrugam za 
obvezno oddajo planskega lesa tor ku- 
puje od njih izvenplanske količine le- 
sa; posreduje za izvoz in uvoz kmetij- 
skim zadrugam, pripravlja embalažo 
in odbira kvalitetno l lago za izvoz; 
nabavlja zac'-ugam ;eprodukcijski 
kmetijski material, skrbi za plemensko 
živino po naiočilu zadrug, odkupuje 
mleko in mlečne izdelke, nabavlja sadje 
in zelenjavo za potrebe mesta in za- 
drug; izvršuje kamionske pm oze, pr- 
venstveno za potrebe zadrug in drugih. 

Za podjetje podpisujejo: 
Žigon Ivan, fdiija, Rožna 1, uprav- 

nik, Jeméc Nežka, Idrija, IX. korpusa 
13, knjigovodja, Kavčič Lovro, Idrija, 
Študentovska 16, komercialist, Bonči- 
na Bogomira. Idrija, blagainičarka in 
faktunst, švagelj ' nton. Idrija, štu- 
dentovska 5, nakupovalec živine. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 5. avgusta  1952. 

Zt   21/52—3 7423 
559. 

Besedilo: >Agraria<, trgovsko podjet- 
je okrajne zadružne zveze Postojna. 

Ustanovljena je bila na podlagi skle- 
pa izrednega občnega zbora OZKZ Po- 
stojna z dne 10. V. 1952 in odločbe 
OZKZ Postojna z dne 28. V. 1952 opr. 
št. 820/1/52. 

Podjetje je pod operativnim vodst- 
vom Okrajne zadružne zveze Postojna 
in bo poslovalo po določbah 23. člena 
uredbe o ustanavljanju in delu trgov- 
skih podjetij (Ur. I. FLRJ št. 6/52), na 
debelo in na drobno, zbiralo bo iz- 
vozne Sortimente blaga za izvoz v smi- 
slu kompenzacije uvoza kmetijskih 
strojev za kmetijske in kmetijske de- 
lovne zadruge. 

Pooblaščenci za podpisovanje so: 
Fili Janko, Postojna, Vojkova 6, 
upravnik. Godeša lončka, Rakek '82, 
računovodja, Pirman Pavel, Postojna, 
Jenkova 1, komercialist. 

Zt 25/52-6 7648 
Besedilo: Zadružno trgovsko podjet- 

je, Tolmin. 
Ustanovljeno je bilo na podlagi zbo- 

la Okrajne zadružne zveze Tolmin z 
dne 15. VI. 1952 in odločbe Okrajne 
zadružne zveze z dne 24. VI. 1952, opr. 
št.  579/1/52. 

Podjetje je pod operativnim vod- 
stvom Okrajne zadružne zveze Tolmin 
bo kupovala in prodajala kmetijske 
•pridelke na debelo in na drobno, in- 
dustrijsko blago pa samo na debelo, 
kolikor to' zadruge zahtevajo. Indu- 
strijsko blago sme podjetje piodajati 
samo zadrugam, ki so članice Okrajne 
zadružne zveze. 

Podjetje posreduje zadrugam za ob- 
vezno oddajo planskega lesa ter od- 
kupuje od zadrug izvenplanske koli- 
čine; posreduje za izvoz kmetijskih 
pridelkov in uvoz potrebnega materi- 
ala, nabavlja zadrugam reprodukcijski 
material, močnata krmila za živino, se- 
mena;   opravlja   kamionske   prevoze, 
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5?G. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Račr. 
Izbrišejo se Kmeiec Vinko, Plečko 

Anton. Mustafa Jože, ~..ïnar Avgust, 
Ipavec Franc, Greif Štefan, Stern-'d 
Anton, Bole Alojz, Stok Marjan, Koc- 
jan Anton, Pipenbncher Jože in vpiše- 
jo novi izvoljeni člani uprav, odbora: 

Čretnik Jože, šol. upravitelj, Jesenca, 
predsednik, Kmetic Franc, krnet, Rače. 
Bedjanič Anton, livar. Rače» Plečko 
Ivan, kmet. Bibule, Jakolič Fianc, 
kmet. sin, Brunšvig, Veleč Roman, 
kmet, Ješenca, Merzidovšek Jože, uprav- 
nik, drž. posestva Rače, podpredsednik. 

Zadružai delež znaša odslej: za na- 
meščence in kmete •' • 3 ha zemlje 500 
dih, za kmete nad 5 ha zemlje 1000 din. 
Jamstvo  je   tokratno. 

Vpišejo se zadružni obrati: Zadružna 
trgovina z mešanim blagom, Rač-i, s 
poslovalnico v Podovi; Zadružna go- 
stilna v Racah; Zadružna mesarija v 
Racah; Zadružna ekonomija v Racah; 
Trgovina z živino in kmetijskimi pri- 
delki  na drobno v Racah. 

Zadr   II   98 7412 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga, Svcčina. 
Izbrišejo se Brus Franc, Vdovič Pa- 

vel, Skrubar Jakob, Jarc Leopold, Zun- 
ko Pavla, Kren Ivan, Vaici Hinko,' 
Virtič Edo, Elšnik Ivan in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Mandi Anton, delavec, Svečina, Gau- 
be Oton, kmet, Špičnik, Vdovič Peter, 
kmet. sin, Plač, Lorenčič Slavko, kmet, 
Vrtiče, Kovačič Tomaž, kmet, Podigrac, 
Menhard Franc, kmet, Ciringa, Trabos 
Alojz, delavec, Slatina, Draganič Ivan, 
kmet, Plač. Telebar Andrej je pred- 
sednik, Hauptman Alfonz pa podpred- 
sednik odbora. 

Zadr V 29 .   7411 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 11. avgusta 1952. 
577. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Ruše. 

Izbrišejo se Glazer Pavel, Repolusk 
Alojz, Jurše Jožko, Stane Anton, Marin 
Alojz in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Osojnik Srečko, uslužbenec, Ruše, 
Košak Majda, gospodinja, Ruše, Bru- 
men Berta, gospodinja, Smolnik, Aid 
Jože, uslužbenec, Bistrica, Kreuh Adolf, 
uslužbenec, Bezena, Kofler Jože, kmet, 
Bistrica, Vešnar Vlado, uslužbenec, 
Ruše, Videtič Jože, upravnik tovarne, 
Ruše. 

Vpišejo se zadružni obrati: Zadružna 
trgovina z mešanim blagom v^Rušah, 
s poslovalnico v Bistrici; Zadružna pe- 
karna v Rušah; Zadružna mesarija v 
Rušah in Zadružna gostilna v Rušah. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. avgusta 1952 

Zadr II 63 •:«* 
578. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j, 
Beltinci. 

Izbrišejo» se Fridrih Jože,, Antolin 
Andrej, Urbasek Vinko, Lutar Blaž, 
Slavic Janez, Škafar Franc, Damjan 
Janez in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Saksida Ivan, Glavač Martin, Horvat 
Ludvik, Balažič Stefan, Zver Stefan, 
Beltinci, Petek Stefan, Mesaruč Miha, 
Zver Ivan, Ižakovci, VereŠ Stefan, Bel- 
jak Vinko, Bratonci, kmetje. Baligač 
Janez je predsednik odbora. Upravni 

odbor šteje 11 do 15 članov. Zadružni 
delež znaša odslej 500 din. Jamstvo je 
20kratno. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 13. avgusta 1952 

Zadr U 129 7413 
579. 

Besedilo: Kmetijska nabavno prodaj- 
na zadruga z o. j., šalovci. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na zboru 23. III. 1952. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z o. j., šalovci. 

Izbrišejo se Žiško Janez. Smodiš 
Kari, Belinger Franc, Svetec Aleksan- 
der, Abraham Janez, Gabor Janko, Ab- 
raham Ludvik, Lepoša Janez, Zupanek 
Aleksander in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Berke Kari, predsednik, Abraham 
Štefan, podpredsednik, Janko Ernest, 
tajnik, Svetec Franc, blagajnik. Pielec 
Ernest, Barbaric Štefan, Balek Ernest, 
Casar Rudolf, Prelec Franc, odborniki, 
vsi kmetji v Šalovcih. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne  18. avgusta  1952. 

Zadr   111-10 7754 
5S0. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Raki. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 17. 

II. 1952 se izbrišejo Katar Jože, Šribar 
Ivan, Pavlovič Alojz, Kern Vinko. Ihu- 
ševar Karel, Blaznik Rudi, Metelko 
Štefan, Hruševar Jože in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Viziar Jože, Gmajna ll, Varšek 
Franc, Raka 29, kmeta; Avsec Slavko, 
nameščenec, Raka 18, Jordan Karel 
Raka 24, Grabnar Adolf, Sela H, Pov- 
he Franc, Jelenk 7, Kotar Vinko, Za- 
bukovje 4, čemič Prane, Podulce 11. 
Oberč Martin, Dolga Raka 8, kmetje. 

Okrožno' sodišče v Novem mestu - 
dne 12. maja 1952. 

Zadr III 90/4 4772 
581. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Zdo- 
Iah. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 24. 
11. 1952 se izbrišejo Čemoga Rudi, Ha- 
binc Anton, Klemenčič Franc, Toplišek 
Anton in vpišejo novi ,izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Šoba Branko, poljedelec, Zdole 47, 
Plevnik Jože, kmet, Kostenjak 4, Žaj- 
ber Jože, rokodelec, Zdole 67. Stergar 
Maks, kmet, Ravno 32. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 22. maja 1952. 

Zadr III 67/5 5194 
582. 

Besedilo: Kmetijska delovna zadruga 
»Dan zmage« v Št. Petru pri Novem 
mestu. 

Na   podlagi   sklepa   občnega   zbora 
12. II. 1951 se izbrišejo Radešček Anton, 
Bučar Marija, Jene Marjeta, Medved 
Stane, Žitnik Alojzij in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora, za- 
družniki: 

Vidic Jože, St. Peter 34, Golob Aloj- 
zija, St. Peter 43, Teropšič Janez, kmet, 
Harinja vas 17, Gregorčič Pepca, Za- 
grad 1, Prhne Frančiška, St. Peter 27. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 15. III. 1952 se izbrišejo: Florjančič 
Jože, Golob Alojzija, Gregorčič Pepca 
in vpiše novi izvoljeni član upravnega 
odbora: 

Medved Stane. kmet. Cešnjice 22. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 3. junija 1952. 
Zadr IV 50/3 5403 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Trški gori. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 18. II. 1950 se izbrišejo Kovačič 
Ivan, Potočar ' ;unko. Skubic Marija in 
vpišeta nova izvoljena člana uprav •"*$ 
odbora: 

šeško Karel, sedlar; Trška gora 39, 
Židanek Marija, gospodinja, Trška go- 
ra 14. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 11. H. 1951 se izbriše Robek Roža 
in vpišeta nova izvoljena člana uprav- 
nega odboraj 

Robek Franc, delavec, Trška gora l. 
Slak Alojzij, delavec. Tiska gora 6. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 27. I. 1952 se izbrišejo Barbo Jože, 
Zidanek Marija, Rabec Franc in vpi- 
šeta nova izvoljena člana upravnega 
odbora: 

Jesih Martin, Sevno 12. Kukmaa An- 
ton,  Trška   gora   12.   delavca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 23. junija 1952. 

Zadr IV 37/2 6057 
584. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Vrh« 
polju. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 10. II. 1952 so se spremenila za- 
družna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Vrhpolju. 

Člani odgovarjajo za obveznosti 'za- 
druge z lOkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. Članski delež znaša 200 
dinarjev. 

Izbrišejo se Cukajne Janez, Rangu» 
Franc, Kovačič Franc, Zagore Jože, Po- 
točar Jernej in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: • 

Jane Karel, delavec, Gor. Vrhpolje 11, 
Franko Martin, delavec, Gor. Vrhpo- 
lje 43, Lakner Anton, kmet, Gor. Vrh- 
polje 46, Banič Jože, kmet, Mihovo 16, 
Franko Jože, delavec, Jelša 1. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 8. julija 1952. 

Zadr IV 35/4 6467 
585. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Rib- 
nici. 

Na podlagi sklepa občnega, zbora z 
dne 23. III. 1952 so se spremenila za- 
družna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Ribnici. 

Članski delež znaša 1000 ' din. Člani • 
odgovarjajo   za   obveznosti zadruge z 
lOkratnim- zneskom vpisanega'enkrat- 
nega temeljnega   oz. družinskega de- 
leža. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 čla- 
nov. _   4        ' ( 

Izbiišejo se Gelze Alojzij, Zobec An- 
ton, Malešič Ivana in Gradišar Franc 
ter vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: • 

Sobar Jože, Dane 25. Prijatelj Ignac, 
Dolenje JUze 17, Klun Janez, Bukovica 
18, C var ; Janez, Breg 12, kmetje. Pele 
Albin, sin kmeta, Ribnica 89,! Boje Jo- 
že. kmet, Nemška vas 10, Klün Frauc, 
kmet, Nemška vas 4, in pooblaščenec 
za sopodpisovanje Smuk Matija, name- 
ščenec, Ribnica 63. . " ;:'^ 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 18. julija 1952, 

Zadr II 39/8 6733 
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586. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Semiču. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z 

dne 10. II. 1952 in 2. VI. 1952, so se 
spremenila zadružna pravila. Članski 
delež znaša 1000 din s 5 kratnim' jam- 
stvom. 

Izbrišejo se Lukežič Anton, štublar 
Anton, Tome Martin, Derganc Franc, 
Hutar Alojz, Bukovec Ivan, M Inarič 
Anton in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Tome* Martin, uslužbenec, Stianika 
vas S, Kočevar Julij, kmet, Sela št. 5, 
Sever Ivan, Semič, Sever Alojzij, Vr- 
tača 33, Kapš Franc, Sfarihov vrt 8, 
kmstje, .ump Martin, delavec, Kot, 
Plut Janez, kmet, Kot 19, in poobla- 
ščenec za sopodpiso\ je Petric Mi- 
ran, uslužbenec, Semič. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne  21.   julija   1952. 

2'adr II 59/8 6806 
•587. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Hi- 
njah. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 10. II. 1952 so se spremenila za- 
družna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z omejenim jamstvom v Hinjah. 

Člani odgovarjajo za obveznosti za- 
druge z tokratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin, 
skega deleža. 

Izbrišejo se Razpotnik Jože, Grm Jul- 
ka, Meglic Anton, Pavlic Alojz, Skufca 
Franc, Turk Janez in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

. Papež Edvard, delavec, Hrib 3. Blat- 
. /     nik Anton, kovač, Ilinje 43. Grm Franc, 
'     kmet, Pleš 6,  Pugelj Tgnacij, delavec, 

Žvirče '42', Plot Vinko, kmet, Visejc 28. 
Novak Martin, kmet, Sela 4. 

.   Okrožno, sodišče v Novem mestu 
dne 24. julija 1952. 

Zadr III 62/4 6886 
Ç88. 

Besedilo: Kmetijska zadruga ž orne- 
,   jojiim jamstvom V Št. Petru pri Novem 

mestu. 
Na zboru 23. III. 1952 so se spreme- 

nila zadružna pravila. Članski delež 
znaša 1000 din. Upravni odbor ostane 
isti kot v letu 1951. 

Zadr III 49/5 6888 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Stopičah. 
Na zboru 14. III. 1952 so se spreme- 

' nila zadružna pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Stopičah. 
Člani odgovarjajo za obveznosti za- 

druge s 50Kratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža. 

Izbrišejo se Gazvoda Alojz, Brulc 
Franc, Dragan Janez, Plantan Janez, 
Golob Franc in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Hiibar Jože, Dol. Težka voda 11, 
Barborič Anton, Št. Jošt 4, Vidmar 
Franc. Št. Jošt 15, Bukše Jože, Hrušica 
6, Avsec Franc, Dolž 24, kmetje. 

Zadr III 47/4 6887 
. Besedilo:.   Kmetijska zadruga v  St. 
•••••ju. * ,. 
'.Na zboru 24. II. 1952 so se spremeni- 
la zadružna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z omejenim jamstvom v Št. Jerneja. 

Članski delež se zviša od 100 din na 
200 do 500 din. 

Člani odgovarjajo/ za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma,družin, 
skega deleža. 

Izbrišejo se člani Vodopivec Franc, 
Kušljan Ignacij, Štemberger Franc, 
Mencin Alojz in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Gašpir Anton, delavec, št. Jernej 58, 
Vidmar Janez, Drama 4, Durjava Pe- 
ter, št. Jernej 7, Gregorio Anton, Dol. 
Brezovica 6, Luzar I'rane, Dol. Stara 
vas 17, Gorenc Albin. Sela 5, kmetje. 

Zadr II 81/13 6S84 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 25. julija 1952. 

589. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Šmarjeti. 
Na zboru 10. II. 1952 so se spreme- 

nila zadružna pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z "o. j. v šmarjeti. 
Člani odgovarjajo za obveznosti za- 

druge z tokratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. 

Izbriše se dosedanji član upravnega 
odbora Fabiani Lija in pooblaščenka 
za sopodpisovanje Mole Olga, vpiše pa 
novi izvoljeni- čian upravnega odbora: 

Kos Alojz, dolavec. šmarjeta 6 in po- 
oblaščenka za sopodpisovanje Erjavec 
Marija, poslovodja, šmarjeta 2. 

Okrožno sodišče V Novem mestu 
dne 30. julija 1952. 

Zadr III 2/5 6994 
590. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom, Sela-Ratež. 

Na podlagi sklepa o občnem zboru z 
dne 25. II. 1952 je zadruga prešla v li- 
kvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristavkom 
>v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Šeruga Štefan, dela- 
vec, Sela-Ratež 10, Novak Alojzij, 
kmet, Ratež 30, Erjavec Magdalena, 
knjigovodja, KZ Brusnice, ki podpisu- 
jejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne  2. avgusta  1952. 

Zadr IV 7/4 7078 

Izbris 
591. 

Besedilo: Delavsko-nameščenska po- 
trošniška  zadruga  z  o. j.,  Slovenska 
Bistrica. 

Ker je likvidacija končana. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 3. septembra 1951. 

, Zadr VII 172 8864 
592. 

Besedila: Okrajna zveza kmetijskih 
zadrug za okraj Idrija v Idriji. 

Ker se je priključila Okrajni zvezi 
kmetijskih zadiug v Tolminu. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 5. avgusta  1952. 

Zt.   60/47—15 7418 

Trgovinski register 
Vpisi 

593. 
Besedilo: »Gostilan pri štoru« (Cesta. 

Vipavski  Križ).    . 
Imetnik: štor Alojz, Cesta 98, okraj 

Gorica, Dobravlje. 
Obratni predmet: Izvrševanje gostil- 

ničarske obiti. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne  26.  julija   1952. 
Zt 23/52—3 6889 

594. 
Besedilo: Gostilna Lango Štefan (Av- 

če, okraj Gorica). 
Imetnik: Lango Štefan, Avče 119. 
Obratni predmet: Izvrševanje gostil- 

ničarske obrti. 
Zt  28/52-2 7645 

Besedilo: ^Gostilna na Brodu«  (Lo- 
kavec pii Ajdovščini). 

Imetnik:  Batagelj  Ivan, Lokavec 73 
pri Ajdovščini. 

Obratni predmet: Izvrševanje gostil- 

Zt   29/52—2 7646 
ničarske 

i predi 
obrti. 

595. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne  19. avgusta  1952. 

Besedilo: »Gostilna pri Ivančkovih« 
(Grgar). 

Imetnik: Miljavec Andrej, gostilni- 
čar, G.gar 32. 

Obratni predmet: Izvrševanje gostil- 
ničarske obrti. 

Zt  30/52—2 7675 
Besedilo: »Gostilna pri kostanju« (Vi- 

pava). 
Imetnik: Andlovic Elizabeta, Vipava 

št. 80. 
Obratni predmet: Izvrševanje gostil- 

ničarske obrti. 
Zt 31/52—2 .     7674 

•  Okrožno sodišče v Gorici 
dne 20.- avgusta 1952. 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, se pozi- 
vajo» naj o tem poročajo sodiščem, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. Pò preteku 
rokov bodo sodišča odločila  o  predlogih: 
I R 410/52 ^••" 

Borovšek Martin, roj. 30. X. 1925 v 
Skednju, poljski delavec, Stare Sleme- 
ne 51, je oil 24. VIII. 1943 mobiliziran 
y nemško vojsko ter se od novembra 
1944 pogreša. Skrbnik je Moškotevc 
Rudolf, uslužbenec pri tem sodišču, 
predlagateljica Borovšek Julijana, Sta- 
re Slemene 51. Priglasitveni rok: tri 
meséçe od te objave. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 26. aprila 1952.. 

I R 522/51-6 2726 
Črešnar Anton,  rojen  12. VI.  19*10, 

Eozdni delavec, • Smrečno 14, se je kot 
orde NOV v.Sercerjevi brigadi na Po- 

horju udeležil bojev pri Sv. Križu, in 
se od tedaj pogreša. Skrbnik Pukel Jo-j 
zcf,, uslužbence pri tem sodišču, pred- 
lagateljica Črešnar Marija iz Smreč- 
negà 14. Priglasitveni rok: dva meseca 
od te objave. .... 
' . ••••••• sodišče v. Slov. Bistrici ; *„ 

dne 8. marca 1952. 
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Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo • tožbah »ano- 
pali tožence, katerih bivališče ut gnano, 
na njihovo nevarnost »n stroške, dokler 
le sami ue sglasijo ali ne imenujejo oe- 

oblaščence 
G 37/52 7465 

Gabrijelčič Ludvik in drugi zoper 
Gabrijelčiča Ernesta, zaradi ugotovitve 
neobstoja služnostne pravice. Toženi 
stranki, sedaj neznanega bivališča se 
postavi skrbnik Lah Rudolf, sodni 
uslužbenec. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 9. avgusta 1952. 

Tožbe za razvezo zakona: 
G-553/52 7463 

Rizmanovič Mara, Planina 71 pri 
Rakeku, proti Rizmanoviču Ibrajinu, 
sedaj neznanega bivališča. Razprava bo 
3. X. 1952 ob 9.45 uri pri tem sodišču, 
v sobi št. 140/11. Skrbnik je Cesar Ven- 
celj, Dolenji Logatec 183. 

Okrožno sodišče' v Ljubljani 
dne 14. avgusta 1952. 

G 430/52 r 7635 
Jensterle Katarina, delavka. Kranj, 

Zlato polje, provizorij 1, proti Jensterle 
Francu, sedaj neznanega bivališča. 
Razprava bo 9. oktobra 1952 ob 8. uri 
pri tem sodišču, v sobi št. 140/11. Skrb- 
nik je Zakrajšek Franc, ind. miličnik, 
Kranj, Zlato polje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. avgusta 1952. 

G 575/52 7790 
Vogel Frančiška, preglcdovalka, Ljub- 

ljana, Rožna dolina, Česta Vili, št. 20 
proti Vogel Maksimiljanu, sedaj nezna- 
nega bivališča. Razprava bo 6. oktobra 
1952 pri tem sodišču; v sobi št. 140/11. 
Skrbnik   je   Novak   Franc,   upokojeni 
strojevodja. Ljubljana, Jezica 118. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. avgusta 1952. 

G 345/52—7 7759 
Velker Viktor, dimnikar, Maribor, 

Koroška 26, proti Velker Mariji, gospo- 
dinji, neznano kje; 

Pliberšek Marija, natakarica, Mari- 
bor, Pobrežje, Ulica XIV. divizije 8, 
proti Pliberšku. Ivanu, nameščencu, ne- 
znano kje. 

Skrbnik tožencev: Sande Jože, nižji 
pravni referent-pripravnik pri tuk. 
sodišču. Razprava v obeh zadevah bo 
8. X. 1952 ob 11.30 uri pri tem sodišču, 
T sobi št. 86/11. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 16. avgusta 1952. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje sa amortizacijo 
vrednotnlc, katerih imetniki se polivajo, 
naj T danem roku priglasijo sodi&u svoje 
Pnrlee, sicer se bodo rrednotnice tsrekle 
•• „ i* neveljavne 
UR 429/52 6285 

Budna Ferdinand, upokojenec, Mari- 
bor, Cankarjeva 13, prosi za amortiza- 
cijo vrednotnic, ki so bile uničene pok. 

''PePJaku Francu na Dunaju- ob bom- 
bardiranju marca 1945; vse so bile za- 
varovane na njegova ime, in sicer: 

, 2&varpvalna polica Vzajemne zavaro- 
valnice št. 8412, začetek zavarovanja 

• k -J' 1930, konec *• 1IL 1950, koristnik 
°° doživetju zavarovanec sam, v pri- 
meru smrti zakoniti dediči; zavaroval- 

na  vsota  100.000  starih  din  oziroma 
21.250, današnja vrednost 6030 din; 

zavarovalna polica Vzajemne zavaro- 
valnice št. 13221, začetek zavarovanja 
1. 1. 1957, konec 1. L 1954, koristnik ob 
doživetju zavarovanec sam, v primeru 
smrti prinositelj police; zavarovalna 
vsota 60.000 starih din, doživetna boni- 
fikacija -6000 Starih din, po redukciji 
10.882, doživetna bonifikacija 1588 sta- 
rih din, sedanja vrednost 4250 din; 

zavarovalna polica zavarovalnice Fe- 
niks št. 8.027.373, začetek zavarovanja 
1. IV. 1934. konec 1. IV. 1930, koristnik 
ob doživetju zavarovanec sam, v pri- 
meru smrti prinositelj police; zavaro- 
valna vsota 80.000 starih din, po reduk- 
ciji 9360 starih din, sedanja vrednost 
2615 din; 

zavarovalna polica zavarovalnice Du- 
nav, št. 150.816. začetek zavarovanju 
1. V. 1937, konec 1. V. 1957, korisinik 
ob doživetju zavarovanec sam, v pri- 
meru smrti prinositelj police; zavaro- 
valna vsota 24.000 starih din, sedanja 
vrednost 1220 din. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
due 4. junija 1952. 

I R 421/51 5080 , 
Lubanjšek Martin, posestnik, Pohor- 

je 14. prosi za amortizacijo izgubljene 
hranilne knjižice bivše Krnelske hra- 
nilnice in posojilnice v Hočah šf. 409, 
s sedanjo vlogo 1778 din 57 par. Pri- 
glasitveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 27. julija 1952. 

Oklic dedičem 
naj v danem roku priglasijo sndišfu svo- 
je dedne pravice ali imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih bo sicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti de- 
leži pa bodo iirofenj državi oziroma jib 
bo ta dedife, ki so inani, a neznanega 

bivališča,  hranil  skrbstveni   organ 
O 236/51 ' 6805 

Kozina Jakob, posestnik v žlebiču 15, 
je umrl 4. IV. 1943 in zapustil oporoko. 
Njegov* sin Kozina Franc, prodajalec 
suhe robe,.nazadnje v Zlebiču 15, star 
44 let, biva sedaj neznano kje. Zdoma 
je odšel septembra 1951 in se ni več 
oglasil. Priglasitveni rok je: šest,me- 
secev po tej objavu 

Okrajno sodišče Y Kočevju 
dne 18. julija 1952 

Razne objave 
St 545/52 

Objava 
7902 

Viktor Mlekuš je bil dne 1. septem- 
bra 1952 vpisan v Odvetniško zbornico 
r Ljubljani kot odvetnik s sedežem 
svoje pisarne v. Gorici. 
Izvršilni odbor Odvetniške zbornice 

v Ljubljani   ' 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roka   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svoje   obveznosti   do 
podjetij v likvidaciji, sicer se bodo dolgovi 

- sodno Izterjali 
St. 451/52, ...       7581 

Združenje državnih gostinskih pod- 
jetiz Bled je po sklepu skupščine dne 
28.' VII. 1952 prešlo jr likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

• Likvidacijska komisija,    | 

St. 233•—52 7217 
Kmetijska delovna zadruga >Rupa< 

v Burjuui je po sklepu občnega zbora 
dne 1. VIII. 1952 prešla v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidator 
St. 233/1—52 7213 

Kmetijska delovna zadruga >Golobt 
Kred. je po sklepu občnega zbora dne 
1. VIII. 1932 prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidator 
' 6997 

Kmetijska zadruga »Matajur<, Livek, 
je po sklepu občnega zbora dne 3. Vi. 
1952 prešla v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

Likvidatorji 
7760 

Gostinstvo RLO II. Ljubljana, CeloV» 
ška 81, je prešlo v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: 30 dni od te objave. 

, Likvidacijka komisija 
7065 

Mestni obrtni obrat »Luba«. modisti- 
nja, Maribor, Ulica 10.' oktobra 4, ije 
prešel 15. VII. 1952 z odločbo MLO Ma- 
ribor, št. •—4520/2—52 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
St._4/32 .      • 2779 

Krajevna čevljarska delavnica Veliki 
Kamen preide z dnem 15. VIII.• 1952 
v likvidacijo. Priglasitveni roki 30 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 

izgubljene listine 
pretlîcnieïo 

Ajdovec-Rojc, Ljubljana, Zaloška 44, 
prometno knjižico za tovorni avto 
»Betford«. evid. st. S—499.   > '        76fi 

Andromako Danijel, Ljubljana, Gun-     4 

clje 12, osebno izkaznico, reg. številka 
33222/51,  ser.  št.   F-0Ö55532.. 7629 

Antonie Jožef, Kobilščak, p. Slatina 
Radenci, osebno izkaznico, reg: števil- 
ka 3757/51, ser. št. 0060456, izdano.r 
Gor. Radgoni. 7761     ; 

Avbelj Matilda, Ljubljana, Jezica 20, 
osebno izkaznico, reg. št. 83852/52,* ser. 
št. F-0106162. v '   .  7775   • 

Babnik France, direktor Pivovarne 
>Union«, Ljubljana, prometno knjižico 
za osebni avto >Mercedes<. ,   7776 

Baranja Anica, roj. 25. IV. 1931, ša-' 
lovci 170, osebno izkaznico, ser. števil, 
ka 0118052, reg. št. 36342. izdano v M. 
Soboti, -, ,7613 

Bartelj Eia, uradnica, Medicinska .vi- 
soka šola v Ljubljani, osebno izkazni- 
co, ser. št. F-0023040, reg. št. 73050, iz- ' 
kaznico Zveze boicev, izdano od terena 
Center v Kranju in sindikalno '-.Kaz- 
nico. . 7663 

Basa Rudolf. Radovci 45, roj. 1. V. 
1915, osebno, izkaznico, reg. št. 28786, 
ser. št. 0110496, izdano v M. Soboti.    5313 

Bedrač Ivan, Pekre 164 pri Mariboru, 
osebno izkaznico, red. št. 39601, ser. št. 
0569861, izdano v Mariboiu. 7483 

BelŠak Anton, Prist- 'a 40, p. Cirkii-       ' 
lane, osebno izkaznico,  reg. št. 29310, 
ser.   št.   0272620,     sindikalno - knjižico 
PTT uslužbencev in sindikalno knjiži- 
co za letni dopust.       * •      7392 

Beranek Marij, Ljubljana,- Galjevi- 
ca 96, osebno izkaznico, reg. številka 
93602/51. ser. št. F-0116112. • •'      7796 
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Bračko Maks, Maribor, Pregljeva 12, 
delovno knjižico št. 1606741, izdano v 
Mariboru. 7477 

Bratina Angela, Solkan, Ulica IX. 
korpusa 188, osebno izkaznico, reg. št. 
11525, ser. št. 0303733. 7372 

Bratuš Jože, Maribor, Obrežna 21, 
osebno izkaznico, št. 28056, izdano v 
Mariboru. 7586 

Brišnik Anton, Ljubljana, Sp. Hruši- 
ca 41, osebno izkaznico, reg. št. 8951, 
ser. št. 045280, izdano v Ljubljani.   7864 

Brumén Alojz, Ptuj, Na pristanu 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 10167, sei. št. 
0252480. 7437 

Bučar Jože,vPribišje 14, p. Rožni dol, 
osebno izkaznico, ser. št. 0494113, reg. 
št. 10803, 7762 

Caharija Anton, Mlinsko podjetje 
Vir, Domžale, osebno izkaznico, reg; št. 
18615, ser. št. F-028925. 7727 

Giglar Elma roj. Vukan, 'etanjci 37, 
osebno izkaznico, reg. št. 19308, ser. št. 
0101018, izdano v M. Soboti. 7366 

Cvetnič Andrej, Maribor, Slovenska 
8, osebno izkaznico, leg. št. 5477, ser. 
it. 0011188, izdano v Mariboru.       7832 

Čeh Justina, Cerkvenjak v Slov. go- 
ricah, osebno izkaznico, reg. št. 18647, 
ser. številka 0067475, izdano v Gornji 

|     Radgoni. _ 7711 
Cerne Alice, Mestna restavracija, 

Solkan, osebno izkaznico št. 14573, i-- 
dano v Solkanu. 7252 
. Čok Ivan, Trst, dovoljenje za bivanje 
za inozemca, izdano v Podbrdu.     •633 

Čurič 'Kristina, roj. Plaveč, Sv, Bai- 
bara v Slov, goricah, osebno izkaznico, 
leg. št. 3270, ser. št. 0585980, izdano pri 
OLO Maribor okolica. 7487 

Danko Kari, Selnici1 'i Muri, osebno 
Izkaznico, reg. št. 28974, sei. št. 0174587, 
izdano pri OLO Maribor okolica.   7491 

Debeljak Stanislava, Do. je 26, Moj- 
strana, roj. 5. •. 1922, osebno izkaz- 
nico, 7765 

„ Dimnik Janez, Ljubljana,' Litostroj, 
sindikalno knjižico št. 46510.           7620 

Dolar Ivanka; Ljubljana, Titova  12, 
sindikalno   knjižico   št.   53130,   izdano 

-    od    Uprave    invalidskih    podjetij    v 
' Ljubljani. 7797 

Doman jko Rafaela, Maribor, Taborska 
16, osebno izkaznico, reg. št. 51852, ser. 

*Št. 0052771, izdano v Mariboru 7834 
Domiter Frančiška, Sp. Korena pri 

"Baibari, Slov gorice, osebno, izkaznico, 
reg.' št. 17803. ser. št. 0580783, izdano 
pri OLO Maribor okolica.   ,      .     7718 

!Dorn Zinka por.' Vovk, roj. 12. VIK. 
*1926, Celje, Zagrad 90, izplačilno inva- 
lidsko knjižico št. 527"!, št. likv. lista 
003682. , 7222 

Erban Terezija, Podvinje 23, Kapele- 
- "Dobova, osebno izkaznico, reg. št. 4407, 

str. št. 036917, izdano v Krškem.' 7253 
.• Erpič Josipina, Ljubljana, Velika.čol- 
naiska 15, .osebno izkaznico, reg. št. 
88397/51, ser. št. F-0110707. "895 

, ž Felzer Rudolf, Pekre 96 pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg. št. 40204, ser. 
št. 0569969, izdano v Mariboru. ' 7823 

! Fašing Anton, Krerrberg'24, Zg. ščav- 
nica, osebno izkaznico, ser, št. 0066067, 
reg. št. 9265. izdano v G. Radgoni.   7603 
.Fegic Ivanka; Sevnica ob Savi 23, 

osebno izkaznico, reg. št. 41S26, izdano 
^'-.trškem. ;. .'.'..       7763 

Feher Helena, Gor. LakoJ 45, M. So- 
boat, sindikalno člansko knjižico št. 
120157 sindikalne oodružnice obrtnih 
delavcev v Dol. Lendavi. 7368 

Felzer Kaiol, Radizelj 25, Slivnica 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
40749, ser. štev"'a 0879774, izdano v 
Mariboru. ì>054 

Ferlolja Jožefa, osebno izkaznico, 
reg. št. 4025, ser. št. 0204735, izdano 16. 
I. 1951 v Sežani, "095 

Ferk Božidar, Pulj, Železniški tehni. 
kum, sedaj Maribor, osebno izkaznico, 
reg. številka 5578/50, izdano v Ljub- 
ljani. 7701 

Finžgar Milena, Sp. Hoče 150 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 9010, 
ser. št. 0578895, izdai.    v Hočah.     7484 

Finžgar Tatjana, Ljubljana, Prule 4, 
osebno izkaznico, re"-, št. 608/51, .er. 
št. K-011158. 7798 

Flak Jože, Janževa gora 74, Selnica 
ob Dravi, zaključno spiičevalo drž. 
tehnične šole, strojno-mojstrski odde- 
lek, izdano 20. VI. 1949/5C v Ljub- 
ljani. 769? 

Frančeškin Marjan, Planina, Kačiu 
vas 17, osebno izkaznico, rep. št. 19461, 
ser. številka F-0629771, izdano' v Po. 
stojni. , 7656 

Franetič Olga, Famlje 31, osebno iz- 
kaznico. .764 

Furlanič \Lucijan, Kočevje, Rožna 
267,'osebno izkaznico številka 8046. iz- 
dano v Sežani. '    7799 

Gabrič Alojzij, Rodica 56, osebno iz- 
kaznico, reg. št. KOJ82, ser. številka 
0457392. , 7623 

Gerečnik Marija, Radezelj 27, Slivni- 
ca pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
št. 1391, ser. št. 0589201. izdano pri OLO 
Maribor okolica. 7696 

Golob Janez, Godič 9, eebno izkaz- 
nico, reg. številka 9787, ser. številka 
F-0436097. 7724 

Gorjup Alojz, Maribor, Tezuo, Ttg 
Kragujeviških žrtev, osebno izkaznico, 
reg št.'43459, ser. številka 0093644, iz- 
dano v Mariboru. 7830 

Gorjup Alojz, Maribor, Tezno, Trg 
Kiagujevačkili žrtev, oficirsko izkazni- 
co zastavnika, reg. št. 11772, ser. števil- 
ka Gu-0001-1. 7855 

Gorup Rudolf, Ljubljana, Jelenova 
14, osebno izkaznico št. 742/46, izdano v 
Osijeku, in šofersko knjižico II. razre- 
da, št. 125/50. • '     , 7830 

Gračnar Ana, Sn«berje 52, p. Polje, 
osebno izkaznico, reg. št. 54958, ser. št. 
F-0077268. . 7658 

Granfol Mirko, Krog 82, p M. Sobota, 
roj. 23. X. 1914, delovno in vojaško 
knjižico, št. 0745. '791 

Grbec Milka, Kobdilj 13, Štanjel, 
osebno izkaznico, reg. št. 4579, ser."št. 
0205089, izdano v Sežani. 7535 

Grom Matko, carinarnica Sežana, 
osebno izkaznico, izdano v Sežani, ser. 
št. G-0209068, reg. št. 8358. 7896 

Gubenšek Štefanija, Senovo 105 pri 
Brestanici, osebno izkaznico, r";g. št. 
47956, ser. št. 0592266. 7604 

Hribljan Marija^ Gornje Ložine 16, 
Kočevje, osebno izkaznico, ser. številka 

.0559366, reg. št. 1305£ 7133 
Hladnik Marija, Maribor, Goikegâ 8, 

osebno izkaznico, reg. št. 12831, ser. št. 
0012613,. izdano v. Mariboru. 7707 

Horvat Matija, črenšovci 90, osebno 
izkaznico, reg. št. 12410, ser. št. 0235120, 
izdano v Dolnji Lendavi. 7434 

Hrovatin Tea,. Ljubljana, Ilirska 17, 
osebno izkaznico, reg. št. 58828/51, ser. 
št. F-0081138. 7655 

Hudorovac Ana, Grm 3, p. Giadac v 
Beli krajini, osebno izkaznico, ser. št. 
0496273, reg. št. 12903.' 7681 

Ipavec Franc, Limbuš pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 4899, ser. št. 
05S5309, izdano pri OLO Maribor oko- 
lica. 7479 

Ipavec Marija, Limbuš pri Mauboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 4902, ser. šte- 
vilka 0389612, izdano pri OLO Maribor 
okolica. 7480 

Jakšič Danijela, Ljubljana, Gledali- 
ška 7, osebno izkpznico, reg. številka 
78415/51, ser. št.  F-0100725. 7619 

) Jantnik Neža, Mežica taktaj 44, oseb- 
no izkaznico, ser. št. G-0267743, teg. 
številka 3035, izdano v, Slovenjem 
Gradcu. 76S0 

Jamšek Zdravko, roi. 21. 1. 1929, Vi- 
pava 107, osebni) lVkaznico številka 
G-0316598—274Î0. 7286 

Jazbec Emilija, roj. 24. X. 1935, Celie, 
Breg 18,.osebuo izkaznico, ser. številka 
0600764, reg. številka 9578, izdano v 
Celju. ' 7250 

Jelen Anton, Maribor, Tižaška 46, 
osebno izkaznico, rep. št. 34580, ser. št. 
0036516, šofersko knjižico št. 100, orož- 
ni list št. 205 za samokres št. 761564, 
vse izdano v Mariboru. 7495 

Jeraj Franc, Sp. Rečica 37 ob Savinji, 
osebno izkaznico, reg. št. 16384.      7472 

Jeram Franc, Straža 1, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0537374, reg. št. 9264, izda- 
no v Idriji.     t 7792 

Jesenko Božidar, dijak. Sevnica 12, 
osebno izkaznico, ser. št. 0365683, reg. 
št. 375, izdano v Krškem. 7474 

Jug Franc, Maribor, delovno knjižico, 
izdano v Pol j canali. .       ,7821 

Kalan Viktor, Ljubljana, Rokova 8. 
osebno izkaznico, leg. št. 20571/51, ser. 
št.  F-00428S1. 7865 

Knloh Hinko, Maribor, Studenci, Le- 
sičjakova 22, osebno izkaznico, ree. št. 
24380, ser. št. 0034798. izdano v Mari- 
boru. 7699 

Kartin Jože, Ljubljana, Cerkvena 9, 
osebno izkaznico št. 96673/51, .izdano v 
Ljubljani. 7841 

Kmetijska zadruga, gostilna Hrast y 
Kromberku, pooblastilo za izvrševanje 
poslov gostinskega obi afa, št. 312 z dne 
5. X. 1951. 758? 

Kodrič Jožefa, Čatež 32, p.   Brežice, 
' osebno izkaznico, reg. št., 972, ser. št. 
0366283, izdano v Krškem. 7842 

Kolar Frančiška, Maribor, Pobrežje, 
Delavsko naselje 38, osebno izkaznico, 
reg. št. 15672/5, ser. št. 0072682, izdano 
v Gor'. Radgoni,, sindikalno knjižico 
Mest. giadbenega sindikata v Maribo- 
ru, spričevalo PAZ o .opravljenem iz- 
pitu marca 1952. 7839 

Kovač Mak< Maribor, Krekova 18, 
osebno izkaznico, reg. št. 10061, ser. št.- 
0014271, izdano v Mariboru. 7833 

Kovač Maks,  Maribor, Kiekova  18, 
potrdilo Poštnega urada v Mariboru o 
izročitvi   hranilne  knjižice  št,, 976374 
poštne hranilnice za vlogo 25.662  di-. 
nàrjév, vložene ? Mariboru, 7822 
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Kovačević če'tibu, Ljubljana, Celov- 
ška 132, osebno izkaznico, reg. številka 
1402/50r ser. št. 349429, în sindikalno 
knjižico. 7866 

Keber Luka, Bistriški jarek 12, pošta 
Muta, roj. 16. X. 1901, osebno izkazni- 
co, ser. št. 0278650, reg. št. 17340, izdano 
v Slovenjem Gradcu. 7284 

Kikelj Ludovik, Stržišče 8, p. Iludu- 
južna, osebno izkaznico, reg. št. 15481, 
ser.  št. 0395791. 7197 

Kitak Stnnislav, Slov. Bistrica, Celj- 
ska 123, osebno izkaznico, reg. št. 329b5, 
ser. številka 0167043, "izdano v I'oîj- 
čanali. 7690 

Kobi Srečko, Podpeč, p. Preserje, 
sindikalno knjižico. 7631 

Kofol Antonija, Maribor, Tezno. 
ŠtreUjeva, 11. blok, osebno izkaznico, 
reg. št. 34544, ser. št. 0036478, izdano v 
Mariboru. 7714 

Kohont Albert, Maribor, Pobrežje, 
Belokranjska 29, osebno i'kaznico, reg. 
št. 6051, ser. številka 11209, izdano v 
Mariboru. 7719 

Kokol Ema, Selce, p.'Volicina pri Le- 
osebno izkaznico, reg. št. 3315, ser. št. 
0015634, izdano v Mariboru. 7476 

Kokol Ema, S-\e, p Vojičina pri Le- 
nartu, osebno izkaznico, reg. št. 41123, 
ser. številka 0880282, izdano v Ma- 
riboru. ' 7703 

Kokol Franc, Zrkovci 25 pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg. št. 38879, ser. 
št. 0877830, izdano v Zrkovcib.        7486 

Konšak Rozn roj. ••••• 4. IX. 1919, 
Črna, Igeičevo 26, osebno izkazi ico št. 
2413, izdano v Slovenjem Gradcu.   7006 

Koražija Rajmund, Maribor, Studen- 
ci, Sokolska 91, osebno izkaznico, reg. 
št. 50952, ser. št. 0031482, izdano v 
Mariboru. 7692 

Kozolič Djuro, roj. 10. III. 1925, 
Bjelovar, osebno izkaznico, reg. št. 
17253, ser. št. 0770973. izdano v Slov. 
Bistrici. 75S8 

Kmetec" Frančiška, Vrhole 65 pri 
Poljčanah, osebno izkaznico, reg. št. 
11721, ser. v . "0793661, izdano v Polj- 
čanah. 7708 

Kranjc Marija, Maribor, Št. Iljska 15, 
osebno izkaznico, reg. št. 30006, ser. št. 
0028165, izdano v Mariboru. 7716 

Krček Stanislav, Rogoza 15 pri Ho- 
čah, osebno izkaznico, reg. št." 8651, 
ser. št. 0578636, izdano pri OLO Mari- 
bor okolica. 7693 

Kren Marija, Ljubljana, Škrabčeva 2, 
osebno izkaznico, reg. št. '9379/51, ser. 
št. F-0091689. 7897 

Kronabetvogel Stanislav, Ljubljana, 
Rožna dolina, Cesta XV/14, osebno iz- 
kaznico, reg. 6585, ser. š. F-0028895, in 
sindikalno člansko izkaznico številka 
51836. •    7777 

Kronabetvogel Terezija, Ljubljana, 
Rožna dolina, Cesta XV/14, osebno iz- 
kaznico reg. žt. 69819/51, ser. številka 
F-0092129, izdano v Ljubljani.        7778 

Krušič Olga, Maribor, ?*elje, ëarano- 
viča lo, osebno izkaznico, reg. številka 
%51, ser. številka 0013861, izdano v 
Mariboru. 7705 

Kumer-Dežman Milka, Ljubljana, 
Kolodvorska 34, osebno izkaznico, reg. 
št. 17349, ser. št. F-0770569. 7657 

Kurt Marija, Ljubljana, Livada 29, 
osebno izkaznico, reg. št. 92948/51, ser. 
st. F-0115258. .       7898 

Lavrič Jože, Skrilje 45, tri talone šo- 
ferske knjižice št. 2803, izdane v Ljub- 
ljani. 7801 

Lenič Ljudmila, Maribor, Smoletova 
10, osebno izkaznico, reg. št. 3013, ser. 
0582824, izdano po OLO Maribor oko- 
lica. 7698 

Lctnar Angela, Ljubljana, Gradišče 
7, osebno izkaznico, reg. št. 5294/50, 
ser. št. F-0027504. 7779 

Likar Jože, Maribor, Meljska 32, 
osebno izkaznico, reg. št. 47019, ser. št. 
0042244, izdano v Mariboru. •  7713 

Lipar Peter, Mengeš 14, osebno iz- 
kaz., reg. št. 3712, ser. št. F-0450022. 7802 

Lipovšek Ivanka, Maribor, Kneza 
Koclja 36, osebno izkaznico, reg. št. 
41162, ser. št. 004363, izdano v Mariboru 
10. II. 1951, uslužbensko knjižico, iz- 
dano od Ministrstva za kmetijstvo LRS, 
in sindikalno knjižico podružnice tega 
ministrstva. 7494 

Lopert Avgust, Ljubljana, St. Vid, 
osebno izkaznico št. 12442, izdano v M. 
Soboti. 7626 

Lotrič Jože, Rodica 58, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 11135, ser. št. F-0457445 in 
vozniško knjižico za motorno kolo   7622 

Ložar Edvard, Brinje, Beričevo, oseb- 
no izkaznico, reg. št 45356, ser. št. F- 
0153366. 7780 

Lukežič, Jožef, Gradišče 66, p. Renče, 
osebno izkaznico, ser. št. 0288837, reg. 
št. 20791 7770 

Mahnič Ivanka, Mali Otok 12, Po- 
stojna, osebno izkaznico, ser. št. F- 
0626147, reg. št. 15837. 7603 

Majksner (Meichsner) Martin, Ljub- 
ljana, Korotanska 2,' osebno izkaznico, 
reg. št. 90/51, ser. št. K-010640, izdano 
v Ljubljani. 7659 

Male Marija, Maribor, Tezno, Ptuj- 
ska 162, osebno izkaznico, reg. št. 19595, 
sei', št. 0016941, izdano v Mariboru.    7695 

Matjašič Anton, Maribor, Melje.JCej- 
žarjeva 12, osebno izkaznico, reg. št. 
22697, ser. št. 0025115, izd. v Mar.   7488 

Matjašič Janez, Maribor, Pobrežje, 
Delavsko naselje, delovno knjižico št. 
2429072, izdano v Mariboru. 7694 

Medved Janez, Maribor, Tezno, Ta- 
borišče 3, osebno izkaznico, reg. št. 
33654, ser. št. 0029485, izdano v Mari- 
boru in prometno knjižico za kolo št. 
89914. 7840 

Mehle Mara, Maribor, Neratova 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 6988, ser. št. 
0021979, izdano v Mariboru. 7717 

Mesaric" Ludvik, Strnišče, naselje 3a, 
osebno izkaznico, ser. št. 0277290, reg. 
št. 15492, izdano z dne 11. IX. 1951 v 
Ptuju. 7816 

Mihalič Jožef, Gradišče 10, p. Obrov, 
osebno izkaznico, ser. št. 0348506, reg. 
št. 1196, izdano v Ilirski Bistrici.   7083 

Mihevc Anton, Lesno brdo 44, osebno 
izkaznico, reg. št. 0149404. 7723 

Mileta Vida, Maribor, Kneza Koclja 
2, osebno izkaznico, reg. št. 451, ser. št. 
0002361, izdano v Mariboru. 7700 

Miložič Julijana, Razvanje 34 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. S-716, 
ser. št. 0381101, izdano v Mariboru. 77Ö6 

Mifija Alojz, Maribor, Partizanska 51, 
psebno izkaznico, reg. št. 38034,, ser. št. 
0036845, izdano v Mariboru. 7481 
no štampiljko z besedilom: >Mizarska 

Mizarska delavnica, Ilo tedi šica, oval- 
no štampiljko z besedilom: Mizarska 
delavnica Hotedršica«- 7867 

Mlakar Jožica, Maribor, Maistrova fO, 
osebno izkaznico, reg. št. 10406, ser. žt. 
0014616, izdano v Mariboru. 7715 

Mrakovič Stojan, Kranj, Prešernova 
5, osebno izkaznico št. 6182938/6628, iz- 
dano v Kranju. 7726 

Murko Franc, Sv. Ema, Pristava, roj. 
4. VI. 1932, osebno izkaznico, reg. št. 
6862, ser .št. F-0777821, potrdilo o na- 
boru in knjižico za kolo, št 81181.   6713 

Naskovski Kosta, Ljubljana, Smar- 
tinska 27, osebno izkaznico, reg. St. 
1049/51, ser. št. K-009839, izdano v Ljub- 
ljani. 7899 

Novak Jože, Trlično 24, p. Rogatec, 
osebno izkaznico, reg. št. 11899, ser. št. 
0793859. 7287 

Novak Vida, Ljubljana, Pržanj 11, 
osebno izkaznico, reg. št. 58294/51, ser. 
št. F-0080604. 7623 
no izkaznico, ser. št. 0355056, reg. št. 

Oblak Jože, Jesenice, Titova 17, oseb- 
10546, izdano na Jesenicah. 7771 

Oblak Vilma, roj. Valetič, Maribor, 
Meljska 34, osebno izkaznico, reg. št. 
22914, ser. št. 0023332, izdano v Mari- 
boru. 7704 

Oblokar Ljudmila, Solkan, IX. kor- 
pusa 236, osebno izkaznico, reg. št. 
42289, ser. št. 0306948, izdano v Go- 
rici. 7637 

Osebek Katarina, Maribor, Gorkega 
27, osebno izkaznico, reg. št. 13144, ser. 
št. 19227, izdano v Mariboru. 7448 

Pajk Rudolf, Ljubljana, Tržaška 60, 
vozniško (amatersko) izkaznico za mo- 
torno kolo in osebni avto. 7900 

Papež Vladoj Maribor, Pobrežje, ju- 
rančičeva 20, osebno izkaznico, reg. št. 
43982, ser. št. 0046168, izdano v Mari- 
boru, prometno knjižico za kolo št. 
1950469 z evid. tabi. št. S-16/14571. 7720 

Paravinja Antonija, Ljubljana, Can- 
karjeva  11, osebno izkaznico, reg. št.~ 
58485/51, ser. št .F-0080795. 7868 

Pavalec Terezija, roj. Primožič, Ma- 
ribor, Gorkega 25, osebno izkaznico, 
reg. št. 130pS, ser. št. 0019791, izdano 
v Mariboru. ?.    7702 

Pavlic Ivan, Maribor, Tezno, Ruška 
38, oficirsko izkaznico rezervnega po- 
ročnika, reg. št. 4977, ser. 0001-T.   7837 

Pavlin Marija, Tržič, Pot na pilarno 
8, osebno izkaznico št. 0138156/0140122, 
izdano v Tržiču. 7843 

Pavlovčič Janez, Dovje 133, osebno 
izkaznico, ser. št. 0299352, reg. št., 2642, 
izdano v Radovljici. ' 7234 

Peček Anton, Pristavlja vas 6, St. 
Vid pri Stični, ev.. tabi. št. S-02342. 7803 

Pejnovič Matilda, Podpreska, p. Dra- 
ga pri Loškem potoku, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 7434, ser. št. 0553744.   7470 

Pestotnik Ciril, Dobeno 12, osebno 
izkaznico, reg. št. 5138, ser. št. 0451448, 
izdano v Kamniku, in knjižico za 
kolo. , 7772 

Petančič Jožefina, roj. Par, Bresta- 
nica 100, osebno izkaznico, reg. št. 640, 
ser. št. 0087629, izdano v Zenici.      7606 

Pefričevič Luka, Vojna pošta 3269, 
Ljubljana, potno objavo št. 000607, se- 
rija A, izdano 1. II. 1952 ođ Vojne po- 
šte 3269, Ljubljana. '   6761 

Pišlerič Ana, Maribor, Rošpoh 34, 
osebno izkaznico, reg. št. 39219, ser. št. 
0188989, izdano v Mariboru. 7823 
' Podgrajšek Terezija, Križevci 18, p. 

Zreče, osebno izkaznico. '    7610 
Polenšak Franc, Maribor, Studenci, 

Kot 5, evid. tablico št. 56673 za tovorni 
avto .izdano v Mariboru. 7689 
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Poštrak Franc, Sp. Duplek 80 pri Ma- 
riboru, , osebno izkaznico, reg. št. 588, 
ser. št. 324, izdano v Dupleku, delovno' 
knjižico št. 6766, izd. v Mariboru.   7493 

Potočnik Franc, Rače 216 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 34392, 
ser. št. 0844170, izdano v Mariboru. 7710 

Potočin Jože, Suhadol 7, Zidani most, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0747013, reg. 
št. 33703, orožni list in lovsko karto, 
izdano v Trbovljah. 7435 

Potokar Alojzij, Ljubljana, Masary- 
kova 44, osebno izkaznico, reg. št. 
59312/51, ser. št. 0081622. 7627 

Preglej Barbara, Konovo, Velenje, 
roj. 4. XII. 1925, osebno izkaznico, št. 
3099. 7161 

Preželi Francka, Jesenice, Marinko- 
va 5, mladinsko in osebno izkaznico, 
ser. št. 0350273, reg. št. 5536, izdano na 
Jesenicah. 7662 

Rahle Magda, Maribor, Melje, Wil- 
sonova 23, osebno izkaznico, reg. št. 
26178, ser. ,št. 0026887; izdano v Mari- 
boru. 769i 

Rajh Franc, Lahonci, p. Ivanjkovci, 
osebno izkaznico, reg. št. 2734, ser. št. 
F-226944, izdano v Ljutomeru. 7138 

Rajnhart Marija, Ljubno na Gor., 
osebno izkaznico, reg. št. 6572, ser. št 
0817275, izdano v Radovljici. 7869 

Rene Rudolf, Maribor, Mlinska 28, 
osebno izkaznico, reg. št. 7544, ser. št. 
3754, izdano v Mariboru. 7823 

Renko Ivan, Lozice 49, p. Podnanos, 
roj. 10. VII. 1887, osebno izkaznipo, ser. 
it. 0314335, reg. št. 26057. 7611 

Rodič Frenica, Ljubljana, Prisojna 1, 
osebno izkaznico, reg. št. 79740/51, ser. 
št. F-0102050. 7730 

Rogan Karel, Sotina 58, roj. 7. IX. 
1934, p. Rogašovci, osebno izkaznico, 
reg. št. 0108079, izdano v M. Soboti. 7475 

Roijč Franc, Prepolje 40, Ptuj, knji- 
žico za kolo. 7438 

Rom Oton, roj. 10. XI. 1935, Liboje 
94, Petrovce, osebno izkaznico, izdano 
pri OLO Celje okolica, reg. št. 41358, 
ser. žt. F-0689497. •     7367 

Rom Stanislav, Grič 10, Črnomelj, 
osebno izkaznico, ser. št. 6488469, reg. 
št. 5157, izdano 10. II. 1951. 7857 

Romljak Ilija, roj; 2. II. 1935 v Ra- 
stovcih, obč.Kosapoviči, Travnik, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 6585, ser. št.. 
0552895, izdano v Kočevju. 7433 

Samec Ljudmila, Ljubljana, Zaloška 
119, osebno izkaznico'št. 3152, izdano 
v Reki. 7624 

Saper Jože, Ljubljana, Dolenjska 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 781/51, ser. št. 
11331, in šofersko knjižico. 7781 

Seljak Darko, Podmelec 52, Tolmin, 
osebno izkaznico, ser. št. 0394502, reg. 
št. 16192, izdano v Tolminu. 7027 

Senekovič Marinka, Maribor, Kose- 
škega 91,, osebno izkaznico, reg. št. 
39769, ser. št. 0031515, izdano v Mari- 
boru. 7712 

Sila Viktorija, Ljubljana, Tržna 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 14870/50, ser. 
št. F 0037180.     • 7782 

Sirk Marjetka, Osek 47, Gradišče v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
št. 10963, ser. št. 0187273, izdano v 
Kranju. ' 7585 

Sirnik Frančiška, Ihan 27, osebno iz- 
kaznico, registrska številka 24678, ser. 
št. 047Ó58S.       ' 7725 

Slapar Jože, Ljubljana, Malgajeva 13, 
osebno izkaznico, reg. št. 17437/51, ser. 
št. F-0039747, in železniško izkaznico za 
proste vožnje. 7804 

Slovša Helena, Ljubljana, Sv. Petra 
34, roj. 4. IV. 1911, osebno izkaznico, 
reg. št. 16048, ser. št. F-013790.       7625 

Smrkolj Lovrenc, Kolovrat 25, p. Iz- 
lake, osebno izkaznico, ser. št. F-0732551, 
reg. št. 19241, izdano v Trbovljah. 7436 

Spitzer Ana, Bakovci 103, M. Sobota, 
osebno izkaznico, ser. št. 0085410, reg. 
št. 3700, izdano v M. Soboti. 7387 

Stoper Pavla, Ožbalt ob Dravi, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 33098, ser. št. 
0189082, izdano pri OLO Maribor oko- 
lica. 7836 

Strelec Terezija, roj. 23. IX. 1915, 
Markovci pri Ptuju 47, osebno izkaz- 
nico, regv št. 7385. 7529 

Sušeč Angela, Ljubljana, Sv. Petra 
25, osebno izkaznico, reg. Št. 55727/51, 
ser. št. F-0078037. 7870 

Škof Edo, Ljubljana, Bizjanova 5, iz- 
kaznico re/., oficirja, serija PU 0001-S,, 
št. 6989, izdano v Ljubljani. 7729 

Skrinjar Ana, Kamnica 80 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg . št. 23193, 
ser. št. 0023611, izdano v Mariboru. 7829 

Srai Ivan, Laze 5, p. Borovnica, oseb- 
no izkaznico, registr. št. 39975, ser. št. 
0147785, in,železniško izkaznico za zni- 
žane vožnje. 7844 

Stefanie Rafael, Maribor, Tezno, Ta- 
borišče 3, osebno izkaznico, reg. št. 
51197, ser. št. 0051712, izdano v Mari- 
boru. 7824 

Štromajer Albert, Sv. Peter pri Mari- 
boru, prek .c o izgubljeni osebni izkaz- 
nici, reg. št. 2814, ser. št. 0582725, ob- 
javljen v Ur. listu LRS, št. 20, ker se 
je medtem našla. 7482 

Slumberger Ivan, Dolena 90, Samski 
dom, p. Mežica, osebno izkaznico, reg. 
št. 29192, ser. št. 0273002. 7440 

Stupica Stane, Celje, Miško Kranj- 
čeva 28, osebno izkaznico, reg. št. 14484, 
ser. št. 0604790, izdano v Celju.      7728 

Suligoj Miroslav, Avče, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 7393, ser. št. 0311170. 7901 
/ Taci Ana roj. Podobnik, Osek, p. Tro- 

jica v Slov. goricah, osebno izkaznico, 
reg. st.. 12379, Ser. št. 0586463, izdano 
pri, OLO Maribor okolica. 7490 

Taci Vojteh, Osek, p. Trojica v Slov.' 
goricah, osebno izkaznico, reg. št. 12380, 
ser. št. 0586464, izdano pri OLO Mari- 
bor okolica. 7489 

Terčon Jolanda, Brestovica 89, pošta 
Kostanjevica na^ Krasu, roj. 30. IV. 1926, 
osebno izkaznico, reg. št. 3988, ser. št. 
204698; izdano v Sežani. 7162 

Ternar Marija, Nedelica 123, p. Tur- 
nišče, osebno izkaznico, reg. št. 30149, 
ser. št.. 0245459. 7000 

Topolo vec Franc, Kozak pri. St. Il j u, 
delovno knjižico, izdano 1. 1950.   7709 

Trunki Terezija, Maribor, Židovska 
št.' 14, osebno izkaznico, rég. št. 26255, 

. ser. št. 0026963, izdano v Mariboru. 7838 
Turk Antonija, Podpreska, p. Draga 

pri Loškem potoku, osebno izkaznico, 
teg. št. 7397, ser. št. 0553707.    , 7471 

Ul Alojz, Maribor, Vetrinjska 28, prej 
Gorkega, osebno izkaznico, registr. št. 
26530, ser. št. 36018, izdano v Mari- 
boru. 7688 

Utroša Andrej, Ljubljana, Korotan- 
ska 6, osebno izkaznico, reg. št. 81580/52, 
serijska, št. F-0103890, izdano v Ljub- 
ljani. 7871 

Vaverka Ernest, Maribor, Pobrežje, 
Kaspretova 6, osebno izkaznico, reg. 
št. 11830, ser. št. 12048, izdano v Mari- 
boru. 7831 

Vele Avgust, Zg. Radvanje, Grizoldo- 
va 6 pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reg, št. 26477, ser. št. 0027176, izdano 
v Mariboru. 7492 

Verdnič Ivanka, Ljubljana, Zvonar- 
ska ulica, šolsko spričevalo tehnične 
srednje šole iz leta 1951/52. 7872 

Vidmar Pavel, roj. 15. VII. 1910, Ka- 
nji dol, zdaj v Budanjah 63, osebno 
izkaznico številka 0319512'28481, izdano 
v Gorici. 7373 

Virant Albin, roj. 1. III. 1932, Poklek 
12, p. Podsreda, osebno izkaznico, reg. 
št. 8789, ser. številka 0374099, izdano v 
Krškem. 7820 

Vistan Oskar, Maribor, Vodnikov trg 
št. 2, osebno izkaznico, reg. št. 1202—50, 
ser. št. 0003214, izdano v Mariboru   7826 

Voh Bernard, Maribor, Kneza Koclja 
št. 26, osebno izkaznico, reg. št. 40321, 
ser. š,t; 0001252, izdano v Mariboru, de- 
lovno knjižico št. 1310037, potrdilo o 
stalni' nesposobnosti, izdano v Mari- 
boru. 7721 

Vóli Helena, Maribor, Maistrova 14, 
osebno izkaznico, reg. št. 6584, ser. št. 
0016395, izdano v Mariboru. '7485 
, • Vodušek Elizabeta, Ljubljana, Pred- 
jamska 36, osebno izkaznico, reg. št. 
39413, ser. št. F-0061723. 7660 

Vranetič Anton, Curnovec 11, pošta 
Sromlje, osebno izkaznico, serija št. 
0378189, registr. št. 12879, izdano v 
Krškem.      _ 7531 

Zabel Lojzka, učiteljica, Gradišče, 
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, reg. 
št. 27750, ser. št. G 0563060.   -    .     7618 

Zadnikar Frančiška, Glinica, St. Vid 
nad Ljubljano, osebno izkaznico, reg. 
št. 2100/51, ser. št. F-0125316. 7773 

Zadravec Roža, Cvetkovci 58, občina 
Podgorci, osebno izkaznico. 7686 

Zafošnik Alojz, roj. 24. V. 1909, Sp. 
Ložriica 11, p. Slovenska Bistrica, šofer- 
sko Izkaznico rdeče barve z vsemi ta- 
luni. 7369 

Zavrl Cecilija, Sp. Zadobrova št. 29, 
p. Polje, osebno izkaznico, registr. št. 
58972/51, ser. št. F-0081282, in sindikalno 
knjižico. "7630 

Žemljic Alojz, Maribor, Smetanova 42, 
osebno izkaznico, reg. št. 5168, ser. št. 
0010879, izdano v Mariboru. 7827 

Zupan Viktor, Selo 23, p. Vodice, knji- 
žico o predvojaški vzgoji, izdano v 
»Ljubljani. 7774 

2alik Mihael, Rakičan 57, osebno iz- 
kaznico, ieg. št. 6954,. ser. št. 0088664, 
izdano v Mur. Soboti. 7140 

Žgajnar Janez, Gatina, Grosuplje, 
osebno izkaznico, reg. št; 11150, ser. št. 
F-0011460.. , 7722 

»Zitofond«, Prestranek, prom. knji- 
žico za tovorni avtomobil FVD, evid. 
št. 414, št. šasije S-880, št. moiorja 
544044. 7632 

Izdaja- >Uradni Ilet LRS«., Direktor In odgovorni urednik: ctr. Restko Močnik, tieka. tiskarna  >Toneta Tomšica< v LJubljani 
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prvenstveno za potrebe zadrug in od- 
sekov zadružne zveze. 

Pooblaščenci  za sopodpisovanje so: 
Lesjak  Vlado, Tolmin-Zalog, uprav- 

nik, Laharnar Baldi, Ljubinj 14, Vogrič 
Danila, Tolmin, Bazoviška 17 in Valen- 
tincïc Vlado   Tolmin, Gregoičičeva 5. 

Zt 24/52—4 4 •     7647 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne  15. avgusta  1452. 

560. 
Spremembe 

Besedilo: »Hraerad«, hmeljarska za- 
druga z omejenim jamstvom v Žalcu. 

Z odločbo OLO Celje okolica, opr. 
št. 4060/52 z dne 5. Vili. 1952 je zadru- 
ga prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: .kakor doslej, s 
pristavkom »v likvidaciji' 

Člani likvidacijske komisije so: 
Cvenk Mitait, podpredsednik OLO 

Celje okolica, Prekorsek Branko, hme- 
ljar, Škofja vas 13, Kladnik Robert, 
njedsednik KDZ Prekopa, Prekopa, 
jelovšek Jože, predsednik KDZ Petrov- 
ce, Petrovce, Podgoršek Avgust, hme- 
ljar, Šmartno ob Paki. Pooblaščenca 
za sopodpisovanje sta Kavčič Vladimir, 
revizor GZZ, Ljubljana in dr. Pavlic 
Peter, revizor OZZ Celje okolica, Gio- 
belno. Za firmo v likvidaciji podpisu- 
jeta po dva člana likvidacijske komi- 
sije, od katerih je eden vedno njen 
predsednik, Cvenk Miran, drugega čla- 
na sopodpisnika lahko nadomestuje 
eden od pooblaščencev za sopodpiso- 
vanje. Zadr VI 129/8 7676 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga »Hmeljar« v Žalcu. 

Izbriše se Kukec Dana, kmetica v 
Žalcu in vpiše novi član uprav, odbora: 

Krašovic, Milan,  kmet  v  Žalcu. 
Zadr VIII 87 7678, 

Okrožno sodišče v Celju 
dne  19. avgusta 1952. 

561. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Idr- 

skem. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z 

dne 22. II. 1951 se izbrišejo Volarje 
Rudi, Gabršček Ivan. Fratnik_ Mirko, 
Sivec Anton, Sivec Ivan, Kranjc Jože, 
Matevc Ignac in Uršič Ivan, vpišejo 
pa   novi   člani  upravnega odbora: 

Ručna Ivan. Idrsko 91, predsednik,. 
Koren Andrej, Idrsko 18, Milkavčič 
Jože. Idrsko 53, Uršič Anton, Idrsko 76, 
Kiirinčič Ivan, Idrsko 88, kmetje, Jer- 
mel Maks. Idrsko 27 in Juretič Ivan, 
delavec. Mlinsko 9. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 18. maja 1951. 

562< Zt 190/48-13 5101 
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga 

»France Bevk«, Bukovo. 
Po sklepu izrednega občnega zbora 

4. VI. 1952 je zadruga prenehala po- 
slovati in je piešla v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristavkom 
>v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Hvala Ignac, Bukov- 
ski vrb 57, Hvala Iva.:, Bukovo 117, 
Črv Franc, Bukovo H. BriŠar Ivan, 
Kojca 37, Šiiik Anton, Spodnje; Bukovo 
?6, ki ( podpisujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Gorici 
-'ne 1. julija 1952. 

Zt  72/49-8 6310 
.563. 

Besedilo: Kmeti i ':a obdelovali: J za- 
druga  »Perun«  v Poljubinju. 

Po sklepu izrednega zbora'20. VII. 

1952 je zadruga prenehala poslovati jn 
prešla v likvidacijo. 

Besedilo: kakor dosier s pristavkom 
»v likvidaciji«. 

Likvidatorji  so:  Janež  Andrej,  Po- 
ljubinj 34, Kavčič Andrej, Poljubin, 51, 
Manfreda Slavko, Poljubinj 86, kmetje. 

Zt   55/49—7 7420 

Besedilo: Kmetijska delovna sadruga 
»Triglav« v Drežnici. 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
4. VI. 1952 je zadruga prešla v likvi- 
dacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristavkom 
v likvidaciji. 

Likvidatorji se: Medved Matija, 
Drežnica £4 Pavlin Andrej, Drežuica 
18, Koren Leopold, Drežnica 57. 

Zt  •/50—9 7422 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Idrija pri Bači. 
Na po agi sklepa izrednega zbora 

z dne 2. Vil. 1952 se izbrišejo Balog 
Ladislav, Kraeelj Ivan, Bavdaž Feliks, 
Lipušček Ferdinand, Balog Avgust, Ko- 
vačič Ivan in čušin Franc, vpišejo pa 
n^vi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Balog Franc, delavec, Idrija pri Ba- 
či 68, predsednik, Kragelj F anc, de- 
lavec, Idrija pri Bači 97. Božič Stanko, 
nameščenec, Idrija pri Bači 59, Čarga 
Albert, delavec, Idrija pri Bači 44, Čop 
Roži, gospodinja. Idrija pri 3ači 45. 

Zt 238/48—19 7419 

Besedilo: Mizarsko kolarska zadruga 
z o. j. »Mikoza« v Ilirski Bistrici. 

Na podlagi sklepa zbora z dne 15. 
III. 1952 se izbrišejo Lenarčič Jožef, 
Rutar Milan, Batista Alojz in Rutar 
Jožko, vpišcio pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Jenko Franc, mizar, - Smr je • 4. • čuč 
Karel, mizar, Ilirska Bistrica, Parti- 
zanska 247. , •      . . 

Rez 4/45—23 7424 

Besedilo: Kmetijska delovna zadru- 
ga »Smeli Slavko« v Iga vasi. 

Na podlagi sklepa izrednega zbora 
z dne 6. VII. 1952 se izbrišejo Truden 
Janez, Žurga Stanko, Šumrad Ivana 
in Antončič Frančiška, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Antončič Janez, Vik 14, predsednik, 
Bavec Stanko, Vrh 3, Okoliš Alojzija, 
Iga vas, Žnidaršič Marija, I-• vas 40. 

Zt 24/50—14 '    7425 
Besedilo: Okraju., zveza kmetijskih 

zadrug za okraj Tolmin v Tolminu. 
Na izrednem zboru 15. VI. 195" ^o 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslei: Okrajna zadružna 

zveza z o. j. v Tolminu. 
Zveza deluje po potrjenih pravilih. 
Zadi 2ni delež znaša 5.000 din. Po- 

samezna zadruga vpiše in vplača lahko 
tudi več deležev. Vsaka članica jamči z 
lOkratnim zneskom enkratnega deleža. 

Na podlag! sklepa izrednega zbora 
z dne 15. VI. 1952 se izbrišejo Rovšček 
Mirko, Lužnik Franc. Žagar Jože, Ko- 
goj Alfonz, Kenda Evgenij, Tratnik 
Mariju in Kavčič Andrej, vpišejo' pa 
novi izvoljeni člani: 

Magajna Franc, delavec. Tolmin, Trg 
P. Skalarja 4, Kranjc Venceslav, name- 
ščenec, Tolmin, Zalog 13. Greeorič Al- 
bert, nameščenec, Tolmin, Rutarjeva 2, 
Cenčič Mihael, kmet, Borjana 80, La- 
pajne Štefan, "kmet, Jelični vrh 66, ži- 
gon Ivan, komercialist, Idrija, Rožna 
1, ^izjal Stanko, kovač, PoJbrdo  '•, 

Pagon Viktor, kmet, šebrelje P., Ručna 
Ivan, kmet. Idrsko 91, Mlekuž Franc» 
kme4 Aezsoča 151, šavli Uarij~, gospo- 
dinja, Zatolmin 60. Predsednik je Ma- 
gajne  Franc. , 

Na   podlagi   sklepov   okrajne  zveze 
kmetijskih zadrug v Tolminu z dne 15. 
VT.  19"2 in Okrajne zveze kmetijskih 
zadrug v Idriji z dne 20. IV. 1952, po- 
trjenih z odločbo Sveta za kmetijstvo 
in gozdarstvo vlade LRS, št. IV. 111/54- 
52 z dne 26. VI. 1952 se Okrajna zveza 
kmetijskih zadrug Idrija priključi Ok- 
rajni zvezi kmetijskih zadrug Tolmin. 

Zt  59/47—30       <        7417 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 5.  avgusta  1952. 
564. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
na Dobrovem. 

Po sklepu rednega občnega zbora 
dne 23. III. 1952 in občne"* z! ora Vi- 
nogradniške delovne zadruge »Marinič 
Anton« — Dobrovo z dne 25. II. 1952 
v zvezi z odločbo oddelka za gospo- 
darstvo OLO Gorica št. •/2—4430/3-52 
zdne 7._ VII.' 1952 sc je zadruga pridru- 
žila Vinogradniški delovni zadmgi 
>Marinič Anton« Dobrovo, z vsemi pra- 
vi   mi  ia  obveznostmi. 

Okrožno sodišče v Gorici 
Ine  6.  avgusta  1952 

Zt  47/48—11 7423 
565. 

Besedilo: Kmetijska zadruga vBab- 
nem polju. 

Na podlagi sklepa skupščine z dne 
12. II. 1951 se izbrišejo Radešček Anton, 
Mlakar Janez in Troha Jože, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Mainar Valentin, Babno polje 38, Ja- 
než Amalija, Babno polje 17. Predsed- 
nik-je MohoriS Anton. ' •"-   - " \ 

^,             Zt 70/48-29 .  . 7518 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Biljah. « 
Na podlagi sklepov izbora z dne 14. 

V. 1951 in izrednega zbora 28. VIIL 
1931 se izbrišejo Peric Franc, Dominko 
Ivan, Saunig Avgust, Nemec Tomaž, 
Cerne Franc, Franc Frančeškin, Saunik 
Ludvik, Meimolja Venceslav in' Do- 
minko Milan, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Koglot Ludvik, Bilje 11. predsednik, 
Volk Jožef, Bilje 8, Orel Marjan, Bilje • 
177, Nemec Albin, Bilje 91. Štanta An- 
ton, Bilje 60, Fornazarič Karlo, Bilje 
39, Bizjak Franc, Bilje 158. 

Zt  115/48—5 .    7519 
Besedilo: Vinograi! iška obdelovalna 

zadruga >Fr Marušič« v Neblem. 
Nn -odlagi sklepa skupščine z dne 

31. I. 1952 se izbrišejo člani: Medved- 
šček Ivo, Skubin yaleiij, Koncut Kon- 
rad, Sfilicoj Avgust, Cašperin Anton, 
Reja Franc, Kodermac Franc, in Sim- 
čič Ivan, vpišejo-pa novi izvoljeni čla- 
ni  upravnega'odbora:    , 

Peršolja Ciril, Hrušjvlje. predsednik 
odbora, Sfiligoi Jo*ef, Neblo 15, Per- 
šolja Silvi jo, Neblo 23, Mauiič, Viktor, 
Neblö 35, Venika Jožef, Hlevnik 3, Am- 
brozij Anton,. HruševP« 24, Makorič 
Jožef, Slavce 56. 

Zt 223/48—22 7517 
Besedilo: Kmetijska zadruga v št. 

Vidu pri Vipavi. 
Na podlagi sklepa zboii. z dne 9. 111. 

1952 se izbrišejo Žjrur Ivan', št. Vid 57. 
Nabergoj   Jože;   Vitežnik   Ferdinand, 
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Mislej Franc, Semenič Jože, Feijančič 
Alojz in Fielih Anton, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Vitežnik Franc, Podbreg 7, Žgur Ivan, 
Št. Vid 34, Urdih Franc, Podbreg 28, 
Kobal Jožef, Št. Vid 41, Semenič Janez, 
Orehovica 32, Mislej Anton, Poreče 7. 
Kopačin Franc, Podbreg 2. 

Zt  140/48—23 7520 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 8.  avgusta  1952. 
566. 

Besedilo: Kmetijska C. .lovna zadruga 
i »Golob« v Kredu. 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
31. VII. 1952 je zadruga prešla v lik- 
vidacijo. 

Besedilo: kakor doslej s. pristavkom 
>v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: 
Sok Ignac, Kred 53, Cenčič Tomaž, 

Potoki 9 in Koren Pavel. Kred 35. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne  13. avgusta 1952. 
Zt 6/50—5 7426 

567. 
Besedilo: Kmetijska živinorejska de- 

lovna zadruga »Franja« v Novakih. 
Po sklepu izrednega zbora 31. V. 

1952 je zadruga ptešla v likvidacijo. 
Besedilo: kakor doslej, s pristavkom 

»v likvidaciji«. 
Likvidatorji  so: 
Čufer  Ernest, kmečki  delavec,  Dol. 

Novaki 5, Tušek Jernej, Dol. Novaki 
26, Kenda Jernej, Dol. Novaki 15, kmeta. 

Okrožno sodišče Y Gorici 
dne 14. avgusta 1932. 

Zt 4/50—9 7516 
568. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Bevkali. 

Na zboru 30. III. 1952 so se spreme- 
nila ;~ ' "una pravila. Delež znaša 500 
din, delež družinskega člana -adružni- 
ka znaša SO din. 

Izbrišejo se Dolinar Stane, Vrhovec 
Ivan, Sušnik Rudolf, Volk Alojzij, 
Gantar Jože, Petkovšek Fianja, Smuk 
Marija, Kržmanc Jank- in vpišejo novi 
člani upra-aega'odbora: 

Smuk *.anc, Bevke 21, Kižmanc Ci- 
ril, Bevke 12, Tapelj Jože, Bevke 16, 
Vonča Ivan. Bevke 48. Celare Franc, 
Bevke 24, Brus Franc, Bevke 64, vsi 
kmetje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. julija 1952. 

Zadr VI 24/2 6517 
569. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga »Gruda< Prezrenje. 

Po sklepu zbora zadružnikov 22. VI. 
1952 je zadruga prenehala poslovati 
in prešla v likvidacijo. 

Lik..'acijska finm : kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Rakovec Jože, Polji- 
ca 5, Bester Jožko, Ovsiše, Fister An- 
ton, Ovsiše 2, Fister Janko, Prezrenje 
2, Drol Jože, 7aloše 2. kmetje in štu- 
lar Mara, knjigovodja, Prezrenje 11, 
ki podkujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2.  avgusta  1952. 

Zadr VIII 58 7130 
570. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga >Udni boršt« v Dupljah. 

Po' sklepu občnega zbora 22. V. 1952 
je zadiuga prenehala poslovati in pre- 
šla v likviadcijo. 

Likvidacijska firma: kakor'doslej b 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Teran Mirko, kmet, 
Zg. Duplje št. 1 Leben Anton, Sp. Dup- 
lje 21, Tišler Janko, Zadraga 9, Gros 
Slavko, Žeje 7, Svetic Anton, Žeje 12, 
kmetje, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Zadr VII 58/4 7410 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim  jamstvom  na  Hofovljah. 
Na zboru 14. IV. 1952 so se spremenila 

zadružna pravila. Delež znaša od 500 
do  1000 din. 

Izbriše se Marolt Milka in vpišejo 
novi (•'  ,,i  upravnega  odbora: 

Zenic Slavka, gospodinja, Hotavlje 
35, Likar Janez, posestnik, Hotavlje, 
Jelovčan Vinko, posestnik, Čabrače. 

Zadr VI °'/5 7361 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne  6.  avgusta   1952. 
571. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
draga JŠmarjetskk v StražiŠču. 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
11. VI. 1952 je zadruga prenehala po- 
slovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: 
Rozman Franc, Stražišče 128, Tiiler 

Franc, Stražišče 71, Križnar Pavel, Stra" 
žišče 68, kmetje, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  14. avgusta  1952. 

Zadr VII 64/3 7643 
572. • 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Selo. 

Izbrišejo se Kutoš Aleksander, Mol- 
nar Aleksander, Giabar Ludvik, Kolo- 
sa Aleksander, Balažič Jožef, Grabar 
Ernest in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Lipaj Koloman, predsednik, Rodila 
Ernest, blagajnik, Kerčmar Koloman, 
tajnik, Hack Ludvik, Kovač Janez. <Ja- 
šperšič Aleksander, kmetje v Selah. 

Zadružni delež znaša odslej 500 din 
z lOkratnim jamstvom vpisanih deležev. 

Okrožno  sodišče v  Mariborn 
dne 8. julija 1952. 

Zc !.   II/8 6470 
573. 

Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih 
zadrug za Maribor okolico, z o. j. v 
Mariboru. '• 

Zveza temelji odslej na novih pravi- 
lih, sprejetih na zboru 6. VI. 1952. 

Besedilo odslej: Okrajna zadružna 
zveza z o. j. v Mariboru (Partizan- 
ska 6). 

Izbrišejo se: Skočir Franc, Rcsnik 
Jože, Sedmak Vilko, Repas Franc, Smo- 
lar Matilda, Pečar Alojz, Hojnik Jože, 
Cas Ivan, Ploj Franc, Uran Anton, 
Greif Anton in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Hojnik Franjo, predsednik OZZ Ma- 
ribor; Ladinek Alojz, upravnik ekono- 
mije Ribnica na Poh.; Vogrin Feliks, 
predsednik KZ Voličina; ing. Lorbck 
Štefka, prof. kmet. teh., Maribor; Za- 
fošnik Kari, upravnik KOZ Kovača vas; 
Kurečič Slavko, predsednik KOZ^ Za- 
markova; Platovšek Milan, zadružnik, 
Radvanje; Kaučič Ivan, predsednik 
KOZ Cerkvenjak; Telebar ; Andrej, 
predsednik KOZ Svečina; Krajnčič La- 
voslav, viš. gozd. tehnik, Maribor; Santi 

Ivan, predsednik KOZ Lenart v Slov. 
gor.; Smirmaul Stanko, upravnik eko- 
nomije Hotinja, vas; Hlade Jože, pred- 
sednik Vinarske zadruge, Maribor; Pe- 
tek Janko, upravnik KZ Rače; Ferk 
Drago, predsednik KOZ Srednje; An- 
derlič Franko, upravnik OZZ Maribor. 

Kot sopodpisovalec za zvezo se vpiše: 
Slanic Franc, računovodja pri OZZ 

Maribor. 
Vpišejo se zadružni obrati: Zadružni 

mlin v Košakih, ki bo miei žito vseh 
vrst; Zadružni mlin v Zg. Kungoti, 
mletje vseh vrst žit; Zadružna žaga v 
Zg. Kungoti, žaganje lesa; Zadružna 
drevesnica v Selnici ob Dravi, gojenje 
in razprodaja sadnih sadik in Zadružna 
trsnica v Zrkovcih, gojenje in razpro- 
daja trsnih sadik. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. julija 1952. 

Zadr III 35 6471 
574. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Pameče pri Slovenjem Gradcu. 

Izbrišejo se Breznik Marija, Gregor 
Franc, Plaznik Avgust, Lakovšek Tone, 
Prašnikur Beti, Plaznik Ivan, Save Ma- 
rija, Logar Ivan, Hodnik Alojz in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: / 

Krivec Bernard, uslužbenec KZ, Pa- 
meče, tajnik, Pečoler Otmar, Pameče, 
predsednik, Lakovšek Ivan, Troblje, 
Vrbač Viktor, Pameče, kmetje, Jurjec 
Jože, uslužbenec, Legen, podpredsed- 
nik, Sauc Franc, Vrhnjak Ivan, kmeta 
v Pamečah. 

Zadružni delež znaša odslej: za kme- 
te s prodajo lesa do 1000 din, za vee 
druge 500 din, 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 29. julija 1952. 

Zadr V 8 6993 
575. 

Besedilo: Kmetijska zadraga z o. j. 
Dol. Lendava. 

Izbrišejo se Zickcro Marjan, MagdiČ 
Stefan, Lebar Marko. in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Grča Josip, Trimlini, Korošec Pavle, 
Dol. Lendava, Molnar Josip, Trimlini, 
kmetje, Danč Franc je predsednik, So- 
bočan Jožko podpredsednik odbora. 
Delež znaša odslej 500 din z lOkratnim 
jamstvom. 

Vpišejo se zadružne poslovalnice: 
z manufakturo v Lendavi, Partizanska 
št. 91; z železnino v Lendavi, Partizan- 
ska 61; s špecerijo v Lendavi, Parti- 
zanska 67; z mešanim blagom v Len- 
davi, Kolodvorska 14; z mešanim bla- 
gom v Petišovcih; prodajalna gradbe- 
nega materiala v Lendavi, Partizan- 
ska 44; poslovalnica z živino 'in kme- 
tijskimi proizvodi v Lendavi, Partizan- 
ska 44 in prodajalna mesa in mesnih 
izdelkov v Lendavi, Partizanska 95. 

Zadr II 99 7278 

Besedilo: Kmetijska zadrnga z o. j. 
Sejanci. 

Izbriše se Jcsih Rudolf in vpiše novi 
izvoljeni član upravnega odbora: 

Gašparič Ivan, zadružnik, Sejanci. 
Petek Franc je predsednik odbora. Za- 
družni delež znaša odslej: za kmete do 
5 ha zemlje 500, za kmete nad 5 ha 
zemlje pa 1000 din. 

Zadr III 29 7273 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 9. avgusta 193Ž 
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•••• delu naselja. Hiše na levi strani ulice dobijo 
neparne številke od i navzgor, hiše na desni strani 
ulice pa parne številke od 2 navzgor. Hiše na trgu 
dobijo zaporedne hišne številke 1, 2, 3 itd., začeto na 
levem oglu trga proti desnemu oglu trga. Hiše sredi 
trga dobijo številke, ki sledijo zadnji hišni številki 
hiše, ki je v krogu trga. 

c) Stanovanjska in delovna poslopja, ki ne stojijo 
ob cesti, temveč na dvorišču, dobijo svojo hišno šte- 
vilko. Ta se določi tako: če ima n. pr. hiša ob ulici 
št. 16, dobi hiša za njo številko 16a, če je na istem 
dvorišču več hiš, pa dobijo številke 16•, 16b itd. 

č) Kmetijska gospodarska poslopja (hlevi, skednji, 
kašče itd.) ne dobijo hišne številke, razen če so v njih 
tudi stanovanjski in delovni prostori. 

d) Hiše in stavbišča ob dveh ulicah dobijo pravi- 
loma samo eno številko, in sicer hiše ob tisti ulici, kjer 
je glavni vhod; če ima hiša vhod na dve ulici, dobi 
hišno številko za vsak vhod. 

e) Ce se stavbišče (stavbna parcela) razdeli, ob- 
drži tisti del stavbišča, ki meji na hišo ali stavbišče 
z nižjo hišno številko, dosedanjo številko, drugi z raz- 
delitvijo nastali deli pa dobijo isto številko z dodat- 
kom a, b itd. Če se razparcelira n. pr..parcela št. 20, 
obdrži prvi del številko 20, drugi del dobi številko 20a, 
tretji del številko 20b itd. 

f) Če spadajo k strnjenemu naselju tudi hiše ali 
skupine hiš izven strnjenega območja, dobijo te hiše 
ali skupine hiš ihišne številke tako, da se nadaljuje 
numeracija naselja. Lahko pa se rezervira za nova 
poslopja v strnjenqin delu naselja primerno število 
hišnih številk. 

g) V gručastih vaseh določi hišne številke ob- 
činski ljudski odbor po svoji uvidevnosti tako, kot je 
najbolj naravno. 

10. člen , x ; 
V nestrnjenih naseljih se določijo hišne številke 

takole: 
a) Če je nestrnjeno naselje sestavljeno iz več 

strnjenih zaselkov, se določijo hišne številke v okviru 
enotne numeracije naselja posebej za vsak zaselek 
po načelih 9. člena tako, da se za vsak zaselek rezer- 
vira primerno število hišnih številk. 

b) Če je naselje sestavljeno iz raztresenih hiš, 
dobijo1 hiše hišne številke po vrsti tako, kot se naj- 
bolj naravno pride od ene hiše do druge. V tem pri- 
meru dobijo hišno številko tudi hiše, ki se šele zidajo. 
Če se pozneje zgradi hiša med dvema hišama, ki že 
imata hišno številko, dobi nova hiša številko tiste hiše, 
ki ima nižjo hišno številko, in dodatek a, b, c itd.; n. pr. 
5a. V takem primeru mora občineki ljudski odbor v raz- 
dobju petih let'popraviti numeracijo hiš tako, da do- 
bijo hiše zaporedne hišne številke. 

c) Če je sestavljeno nestrnjeno naselje deloma iz 
strnjenih zaselkov, deloma pa iz raztresenih hiš, se je 
treba ravnati pri strnjenih zaselkih po določbah točke 
a), pri raztresenih hišah pa po dolobah točke b); pri 
tem je treba rezervirati tudi primerno število hišnih 
številk za raztresene hiše. N. pr. za zaselek A se re- 
zervirajo hišne številke 1—20, za zaselek B hišne 
številke 21—50, za zaselek C hišne številke 51—70, za 
raztresene hiše pa hišne številke od 71 dalje. 

IV. Prehodne določbe 

11. člen 
Začasno, to je, do končanega ljudskega štetja v 

letu 1953, ge obstoječe hišne številke ne spremenijo, 

temveč ostane numeracija taka, kot je zdaj, razen tam, 
kjer se po določbah 13. člena tega pravilnika raz- 
glasijo zaselki za naselja.. 

Vse hiše, ki nimajo hišne številke, pa bi jih po 
določbah tega pravilnika morale imeti, morajo dobiti 
hišno številko po določbah 9. in 10. člena tega pra- 
vilnika. 

12. člen 

Okrajni ljudski odbori morajo najpozneje v enem 
mesecu po uveljavitvi tega pravilnika v sporazumu z 
občinskimi ljudskimi odbori predlagali vladi LRS do- 
polnitev imena takim naseljem, ki imajo enako se 
glaseča imena (3. člen tega pravilnika). 

13. člen 

Občinski ljudski odbori morajo v enem mesecu po 
uveljavitvi tega pravilnika v sporazumu z okrajnim 
ljudskim odborom predlagati vladi LR Slovenije, da 
se razglasijo za naselja tudi take in manjše skupine 
hiš (zaselki), ki imajo svojo zaključeno numeracijo, 
če naj obdržijo še naprej svojo zaključeno numera- 
cijo, in take manjše skupine hiš (zaselki), ki v zakonu 
o razdelitvi LR Slovenije na okraje, mesta in občine 
niso določene kot naselja, ki pa veljajo pri ljudstvu 
za naselja, četudi nimajo svoje zaključene numeracije, 
če naj veljajo zanaprej za samostojna naselja. 

V. Končne določbe 

14. člen 

Kjer so v tem pravilniku omenjeni občinski ljud- 
ski odbori, se razumejo s t,em pri mestih in mestnih 
občinah mestni ljudski odbori oziroma ljudski odbori 
mestnih občin. 

15. člen 

Napisne table morajo biti napravljene iz železne 
emajlirane pločevine. Predpisano besedilp mora biti 
izdelano relijefno z belimi črkami oziroma številkami 
na rdeči podlagi. 

'    16. člen 

Vsa dela, predpisana s tem pravilnikom, morajo 
biti izvršena do 1. novembra 1952. 

17. člen 

Če bi zaradi tehničnih ovir ne bile izdelane pravo- 
časno predpisane napisne table, je treba postaviti za- 
časno lesene napisne deske, hiše pa se začasno zazna- 
mujejo sàmo s hišnimi številkami. 

18. čl M- 

Občinski ljudski odbori in ljudski odbori mestnih 
občin, na katerih območju so naselja, zaselki, ulice, 
trgi in hiše zaznamovani v skladu z določbami tega 
pravilnika, morajo v enem mesecu to sporočiti okraj- 
nemu ljudskemu odboru, mestni ljudski odbori pa na- 
ravnost Zavodu za statistiko in evidenco. Okrajni 
(mestni) urad za statistiko in evidenco oziroma Zavod 
za statistiko in evidenco določi, ali oziroma koliko je 
treba znova zaznamovati hiše s hišnimi številkami. 

19. člen 
Napisne table v glavnem mestu Ljubljani, razen 

v občinah Polju in Šentvidu in na območju bivšega 
krajevnega ljudskega odbora Jezica imajo lahko.pred- 
pisario besedilo v beli barvi na zeleni podlagi. 
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20. člen 
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje, 

kdor odstrani ali poškoduje napisno tablo, predpisano 
s tem pravilnikom, ali kdor ovira postavitev napisne 
table ali zamenjavo obstoječih napisnih tabi z novimi 
po določbah tega pravilnika. 

21. člen 
Izvrševanje tega pravilnika nadzorujejo v mestih 

Zavod za statistiko in evidenco LRS, v občinah pa 
okrajni uradi za statistiko in evidenco. 

22. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 

St. 11-590/10-52 
Ljubljana, dne 25. avgusta 1952. 

Podpredsednik vlade LRS, predsednik 
Sveta  vlade  LRS  za  zakonodajo  in 

izgradnjo ljudske oblasti: 
Marijan Brecelj 1. r. 

137. 

Na podlagi 1. in 2. točke odločbe o znižanju enot- 
nih prodajnih cen na drobno za moko in kruh (Uradni 
list FLRJ, št. 41/52) in na podlagi 1. in 2. točke odločbe 
o znižanju enotnih prodajnih cen na drobno za mast 
in sladkor (Uradni list FLRJ, št. 41/52) izdajam 

odločbo 
o enotnih prodajnih cenah za moko in kruh, sladkor, 
mast in olje, veljavnih na področju Ljudske republike 

Slovenije 

1. Za moko in kruh se določijo naslednje znižane 
enotne prodajne cene: 

V prodaji        V prodaji 
, na debelo        na drobno      , 

za 1 kg din      za 1 kg din 
a) pšenična moka Og       ^ 59.— 62.— 

v b) pšenični zdrob 59.— 63.— 
c) pšenična moka 80%-ne 

in 76—16%-ne meljave 
ter moka št. 2 38.— 40.— 

č) pšenična moka 85%-ne 
meljave 34.— 36.— 

d) pšenična moka 90%-ne 
meljave oziroma krušna 
moka 29.— 31.— 

e) ržena moka 25.— 27.— 
f) ječmenova moka 23.— v 25.— 

g) koruzna moka 20.50 23.— 
h) koruzni zdrob                        26.— 29.— 
i) kruh iz moke 80%-ne 

in 76—16%-ne meljave 
ter iz moke št. 2 —.— 38.— 

j) kruh iz moke 85%-ne 
meljave —.— 34.— 

k) kruh iz moke 90%-ne 
meljave oziroma krušne 
moke —— 29.— 

Okrajni (mestni) ljudski odbori — oddelki za go- 
spodarstvo — imajo pravico, da dovolijo trgovskim 
podjetjem in pekarnam v oddaljenejših krajih zviša- 
nje prodajnih cen na drobno za moko in kruh za 1 din 
pri kilogramu. 

Trgovsko podjetje »Zito« mora tudi v prihodnje 
deliti svojo individualno maržo, kolikor prodaja blago 
drugim trgovskim podjetjem na debelo. 

2. Za sladkor se določijo naslednje znižane enotne 
prodajne cene: 

tovarniška 
din din 

a) v kristalu 135.— 145.— 
b) v kockah 160.— 170.— 

3. Za "laščobe se določijo naslednje znižane enotne 
prodajne cene: 

cena uvoznika in 
domačih   proizva- 

jalnih podjetij 
din din 

a) mast 175.— 190.— 

b) olje: cene (tako v prodaji na debelo kot v prodaji 
na drobno) za vse vrste jedilnega olja ostanejo za- 
časno neizpremenjene. 
4. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 6. avgusta 1952. 

St. Ill - 668/i - 12 
Ljubljana, dne 14. avgusta 1952. 

Podpredsednik vlade LRS, 
predsednik Gospodarskega sveta: 

Ivan Maček 1. r. 

* Pregled »Uradnega lista FLRJ« 

Št. 39 z dne 25. julija 1952: 

480. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni 
carinski tarifi za blago, ki ga uvozijo osebe, ki niso 
registrirane kot uvozniki. ( 

481. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o oskrbnini 
in drugih pravicah delavcev in uslužbencev, ki za- 
časno niso v delovnem razmerju. 

482. Uredba o prenosu pristojnosti zveznih organov glede 
Visoke prometne 6ole na organe Ljudske republike 
Srbije. 

483. Odredba o začetku izdajanja delovnih knjižic. 

484. Splošno navodilo o organizaciji javne cestne službe. 

485. Odločba o povračilu (regresu) razlik pri ceni sladkorja 
za podjetja živilske industrije. 

486. Odločba o državnih organih, ki smejo predpisovati ce- 
ne in tarife. 

487. Pravilnik o etrokovnih izpitih in tečajih za uslužbence 
inšpekcije deku 

488. Odločba o obrestnih merah za kratkoročne kredite pod- 
jetij, ki se poleg osnovne dejavnosti. ukvarjajo tudi z 

• izvozom in uvozom. 

izdala >Uradai list LRS«. — Direktor fn odgovorni uredn'.k: dr. Rastko Mo£nik — tiska tiskarna »Toneta Tom5i5a< — vs: v 
Ljutiljan - NüroEnna: letno s«) din- — P.oeamezna številka: 8 din do 8 strani, veake nadaljnje 4 strani 4 din vef, p° 
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URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 5. septembra 1952 SiëvUka 25 
VSEBINA 

138. Odlok OLO Ljutomer o spremembah in dopolnitvah 
odloka o obratovalnem času za gospodarska podjetja 
okraja Ljutomer. 

159. Odlok OLO Ljutomer o spremembah in dopolnitvah 
odloka o javnem redu in miru. 

140. Odlok OLO Ljutomer o nadzorstvu nad obnovo vino- 
gradov. 

141. Odlok OLO Ljutomer o nadzorstvu   nad   proizvodnjo 
trsnega materiala. 

142. Odlok OLO Ljutomer o zatiranju   murvovega   prelca 
(Hyphantria cunea). 

— Popravek. 

Odloki ljudskih odborov 
138. 

Na podlagi 15. in 107. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
8. in 155. člena temeljnega zakona o prekrških (Urad- 
ni list FLRJ, št. 46-428/51) izdaja okrajni ljudski 
odbor Ljutomer na svoji tretji redni seji dne 2. av- 
gusta 1952 

odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o obratovalnem 
času   za  gospodarska   podjetja  na   območju  okraja 

Ljutomer       , 

A. OBRATOVALNI CAS, 

I. Ob delavnikih 

Trgovinske   obratovalnice 

1. člen 
Trgovine so odprte, če ni v naslednjih členih 

določeno drugače, od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. 
V poletnih mesecih — maj, junij, julij, avgust — 

so trgovine odprte od 7. do 12. ter od 15. do 18. ure. 

2. člen 
Prodajalnice svežega mesa so odprte v poletnem 

času od 6. do 11. ure, v zimskem času od 7. do 12. ure; 
če prodajajo tudi prekajeno meso, obratujejo po- 
poldne kakor druge trgovine. 

Prodajalnice kruha in mlekarne so1 odprte od 6. 
do 12. ure ter od 15. do 18. ure. 

Slaščičarne so odprte od 7. ure nepretrgoma do 
20. ure.. / 

•. člen 
Za obhodno prodajo blaga velja urnik kakor za 

Prodajo v stalni obratovalnici. 
Izjemoma je dovoljeno prodajanje časopisov, 

revij in pečenega kostanja od 6. do 20. ure. 

4. člen   '     1 
Glede  prodajnega  časa  za  blago   na  sejmih   in 

tržnih prostorih  veljajo določbe sejmskih  in tržnih 
redov. 

Obxine   obratovalnice ', 

• -      >5. člen * 
'  "  Obrtne obratovalnice so, če ni v naslednjih členih 

: določeno .drugače, odprte od 8. ,do 12. in od 14." do. 

18. ure, v poletnih mesecih — maj, junij, julij, avgust 
— pa od 7. do 12. ter od 15. do 18. ure. 

6. člen 

Brivske, lasuljarske in manikerske obratovalnice 
so odprte od 7. do 12. in od 14. do 18. ure, ob sobotah 
in dnevih pred državno priznanimi prazniki pa od 
7. do 12. ter od 14. do 20. ure. 

7. člen 

Pekarne in slaščičarske delavnice obratujejo od 
6. do 17. ure. 

Pripravljalna dela, kakor kurjenje peči, pristav- 
ljanje kvasa in mešanje testa, se smejo pričeti ob 
i 4. uri in se sme v ta namen zaposliti le nujno po- 
trebno osebje. . . .,\ .,, , •,-,-. 

Ob ponedeljkih in dnevih po državno priznanih 
praznikih smejo-pekarne obratovati od 5. dp 18. are» 
pripravljalna dela ob teh dnevih pa se smejo pričeti 
ob 3. uri.                              •  . 

8. člen •   . « 

' Določba 1. odstavka 3., člena velja tudi za izvrše- 
vanje rokodelskih obhodnih obratov. 

9. člen 

Cež poldan" smejo biti odprte podkovnice konj in 
avtomobilske delavnice, če je treba izvršiti neodložno 
in nujno opravilo vozil aH jih oskrbeti s potrebnimi 
nadomestnimi deli. 

Gostinske   obratovalnice 

10. člen 
Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. hoteli, restavracije in gostilne v mestih Ljuto- 

meru in Gornji Radgoni in v kraju Slatina Radenci ob 
delavnikih do 23. ure,, ob sobotah in nedeljah ter 
državno priznanih praznikih pa do 24. ure; V drugih 
krajih na področju okraja Ljutomer, ob delavnikih 
do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in državno priznanih 
praznikih pa do 24. ure; -   •   '     . "-.••":' '   ' 

2. okrepčevalnice (bifeji) od 7. do 20. ure. , 
Gostinske obratovalnice se ne smejo odpirati pred 

5. uro, morajo pa se, odpreti najpozneje ob 7. uri. 

. . ,  (      11/člen ', '      _."'   .    '.   •• 

Okrepčevalnica na železniški postaji v Ljutomeru 
sme postreči gostom tudi po času, določenem za za- 
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piranje v 10. členu, vendar najdalj pol ure po odhodu 
vlaka. 

12. člen 
Dovoljene igre, n. pr. balinanje, kegljanje itd., se 

smejo na prostem igrati v mestih Ljutomeru in Gornji 
Radgoni ob delavnikih do 23. ure, ob sobotah, nedeljah 
in državno priznanih praznikih pa do 24. ure; v dru- 
gih krajih na območju okraja Ljutomer ob delavnikih 
do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in državno priznanih 
praznikih pa do 23. ure. 

Po 24. uri se z godbo in petjem ali sicer z obra- 
tovanjem v gostinskih obratih ne sme motiti soseščina. 

Pisarne 

13. člen 
Industrijske pisarne, pisarne obrtnih delavnic in 

prevozniške pisarne in podobne obratovalnice obra- 
tujejo od 6. do 14. ure. 

•. Ob nedeljah in državno priznanih praznikih 

14. člen 
Ob nedeljah in državno priznanih praznikih mo- 

rajo biti vse trgovine in obrtne delavnice zaprte, 
kolikor v naslednjem niso dovoljene izjeme. 

15. člen 
Ob dnevih, omenjenih v 14. členu, smejo biti 

odprte: 
1. prodajalnice cvetja od 8. do 12. ure; 
2. slaščičarne od 7. do 20. ure; 

• 3. fotografske delavnice od 7. do 12. ure; 
4. brivske, lasuljarské in manikerske obratoval- 

nice od 7. ure do 11. ure. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 

Ab. člen 

Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgo- 
vinske, obrtne in gostinske obratovalnice ne glede na 
to, ali pripadajo državnemu, zadružnemu , ali zaseb- 
nemu sektorju. ' 

Odlok velja: 
1. za podjetje za prevoz oseb in blaga z vozovi 

in motornimi vozili; 
2. za garaže in črpalke pogonskega kuriva in 

mazilnih olj; 
3. za prodajo časopisov; 
4. za industrijske obrate; 
5. za prodajalnice tobaka in monopolskih pred- 

metov; .l 

6. za obhodno obrt. 

, , 17. člen 

*   Ob času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 
,, se. morajo zapirati vsi dohodi v prostore, ki so do- 

ločeni za promet s strankami. 
Strankam, ki so ob zapiranju v obratovalnem 

prostoru trgovjn in obratov, je treba postreči, vendar 
pa to redoma ne sme trajati dalj" kot pol ure po času, 

1 določenem za • zapiranje. V gostinskih obratovalnicah 
se pol ure pred časom, določenem za zapiranje, ne sme 
pos+.reči niti z jedjo niti s pijačo. 

Imetniku obrta kakor tudi članom njegove dru- 
-žine je dovoljeno prebivati in delati  v lokalu tudi 
ob času, ko je ta za promet z občinstvom zaprt. 

V obrtnih in rokodelskih 'delavnicah oziroma 
obratovalnicah, v katerih iz higienskih razlogov ni 
mogoče delati v zaprti delavnici, se sme delo izven 
določenega časa opravljati v odprti obratovalnici, 
toda brez pomožnega osebja. To velja tudi za obrtna 
opravila, ki se opravljajo ha prostem. 

18. člen 
Notranje delo v obratovališčih čez čas, določen za 

njih zapiranje, je dovoljeno, in sicer tudi s pomožnim 
osebjem: 

1. ob višji sili; 
2. če je treba kaj storiti, da se ne pokvari blago; 
3. kadar se sestavlja inventar obratovalnice; 
4. če se obratovalnice čistijo ali  urejajo izložbe; 
5. če se obratovalnica seli. 
Promet s strankami je tedaj izključen. 

19. člen 
Ce se v lokalu obrta ali v dveh ali več lokalih 

obrta, ki so med seboj vezani, razen gostinskih obr- 
tov, opravlja dvoje ali več vrst obrti, za katere je 
določen različen čas odpiranja in zapiranja, velja čas 
zapiranja in odpiranja, ki je določen za tisto vrsto 
obrta, za katerega je predpisan krajši delovni čas. 

20. člen .     ' 
Delovni čas pomožnega osebja v obrtih je urejen 

s predpisi za varstvo delavcev. 

21. člen 
Svet za gospodarstvo OLO Ljutomer je poobla- 

ščen, da sme po potrebi obratovalni čas podaljšati, 
skrajšati ali spremeniti s posebno odredbo. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 

22. člen 
Lastniki obratovalnic, ki bi imeli pròti predpisom 

tega odloka svoje obratovalnice odprte izven časa, 
določenega za odpiranje in zapiranje obratovalnic, 
se kaznujejo z denarno kaznijo do 3000 din. 

23. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
St. I 1257-1213/1/52 
Ljutomer, dne 2. avgusta 1952. 

Predsednik OLO:   . 
Verdev Bogomir 1. r. 

139. 

Na podlagi 15. in 107. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
8. in 155. člena temeljnega zakona o prekrških (Urad- 
ni list FLRJ, št. 46-428/51) in točke VII g 2. člena 
zakona o izravnavi posebnih predpisov o prekrških 
v zakonih Ljudske republike Slovenije z določbami 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list LRS, št. 
40-184/51) izdaja okrajni ljudski odbor Ljutomer na 
svoji tretji redni seji dne 2. avgusta 1952 

odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o javnem redu in miru 
Odlok o javnem redu in miru, št. 22/1-51, ki je 

bil izdan na IX. rednem zasedanju dne 31. julija 
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1951, se spremeni in dopolni tako» da< se njegovo pre- 
čiščeno besedilo glasi: 

I. SPLOŠNE DOLOČBE, 

1. člen 

Državljani morajo uravnavati svoje vedenje in 
ravnanje tako, da ne moti dela, razvedrila in počitka 
sodržavlj inov, da varuje javno moralo, pazi na snago, 
ne kazi lepote in zunanjega lica naselij, ne dela 
škode na javnih prostorih in ne ogroža zdravja ljudi. 

Dobrine iz prednjega odstavka uživajo upravno- 
kazensko varstvo po določbah tega odloka. 

II. VARSTVO MIRU 

2. člen 

Prepovedano je vsako dejanje na javnem ali za- 
sebnem prostoru, ki moti mir okolice.    , 

Zlasti je prepovedano: 
1. kričati, razgrajati ali na drug način (po nepo- 

trebnem delati večji hrup ali ropot; 
2. uporabljati zvočnike, radioaparate, gramofone, 

glasbila ali kakršne koli druge naprave na tak način, 
da občutno motijo okolico; 

3. uporabljati v nočnem času po strnjenih naseljih 
motorna vozila, ki niso opremljena z izpušno dušilko; 

4. dajati ponoči dolga zvočna znamenja po ne? 
potrebnem. - > 

3. člen 

V času od 22. do 5. ure so prepovedana vsa 
dejanja, ki kakor koli motijo nočni mir, razen ob 
sezonskih kmetskih opravilih (n. pr. mlatilnice itd.). 
/ Izjemoma določba po prvom odstavku ne velja 
za mesti Ljutomer in Gornja Radgona. 

Prireditve in zabavni sporedi, ki trajajo čez 
22. uro, se morajo izvajati v zaprtih prostorih 'in tako, 

• da; ne motijo nočnega miru. ' ' 

4. čl en 

Vse prireditve javne narave morajo biti po ve- 
ljavnih predpisih poprej priglašene svetu za notranje 
2adeve OLO Ljutomer, ki po potrebi določi pogoje 
in morebitne izjeme od določb prejšnjih členov. 

5. člen f 

Cerkveno zvonenje je dovoljeno samo z rednimi 
cerkvenimi obredi in i. sme trajati več kakor pet 
minut. 

Izjeme dovoljuje svet za notranje' zadeve OLO 
Ljutomer. 

III. VARSTVO DRUŽBENE DISCIPLINE     - ' 

6. člen '       •• - 

Vsak državljan se mora vesti ha javnih,prostorih 
dostojno in se izogibati dejanj, s katerimi se krši 
družbena disciplina, moti gibanje, delo ali razvedrilo 
sodržavljanov ali se zavajajo ti v nedisciplino, vzbuja 
lavno zgražanje ali zali javna morala. 

Zlasti je prepovedano: 
1 1. izzivati, nadlegovati, smešiti ali ogrožati, osebe 

v javnih ali zasebnih prostorih ali beračiti; 
2. peti nedostojne ali žaljiye\ pesmi, govoriti ne- 

' /.   dostojno, preklinjati, žaliti z; nedostojnim jedenjem 

čut  dostojnosti  drugih, kazati  nedostojne  slike  ali 
predmete; 

4. stopiti brez dovoljenja v zgradbo ali kraj,, ka- 
mor je vstop prepovedan, če je prepoved vidno ozna«* 
cena ali jo je iz okoliščin mogoče razbrati; "' 

5. kljub  opominom  se  zadrževati  v  gostinskem." 
lokalu pa končanem obratovalnem času. 

7. člen 

Prepovedana   so   dejanja,  s, katerimi   se   ogroža 
varnost ljudi oziroma premoženja.    ,      , 

Zlasti je prepovedano: , 
1. poškodovati ali odstraniti jiapisne3, table ali 

druge javne znake; , . 
2. ugasniti, poškodovati ali odstraniti svetilko, na- 

meščeno za razsvetlitev javnega prostora; ,   ; / 

3. opustiti namestitev varnostnih naprav, pri grad- 
njah ali popravilih, poškodovati ali odstraniti take 
naprave ali druga varnostna znamenja; 

4. opustiti popravilo zgradb ali naprav,,.če ogro- 
žajo varnost; •   i:, 

5. pustiti ob javnih ,-otih ograjo ali živo mejo 
v takem stanju, da .^ogroža , varnost, ovira promet ali 
kazi zunanje lice; 

6. z metanjem kamenja' ali drugih predmetov 
ogrožati  varnost^    ,, • L    '.' 

7. imeti nevarno žival nezavarovano v javnih 
prostorih;, '   "'    i 

8. dražiti ali plašiti živali, če to ogrpža javno 
varnost; ' •'•'   - 

9. poškropiti ali pomnzati ljudi ali pročelja stavb 
z brezobzirno vožnjo;- 

10. zasipati ali na kakršen koli drug način po- 
škodovati vojaške obrambne objekte. 

V. VARSTVO ZDRAVJA;'SNAGE IN ZUNANJEGA 
,,.    ,  ;- • v  J ,XICA,NASELIJ^;; ,A-;/ »•: 

*    "   ,        8. člen " "'.'" '," 

Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo zdravje 
ljudi,, nasprotujejo ! pravilom,,' Aiage ali kazijo,, zuna- 
njost'strnjenih naselij.    ', ' t], ' ,***"' 

.Zlasti je prepovedano: 
1. metati odpadke,, pljuvati i ali .-drugače tpone- 

snažiti tla ali predmete na javnih prostorih;4 

2. poškodovati, uničiti ali odstraniti posode za 
odpadke, nameščene v javnih prostorih; • 

3. odlagati odpadke ali gnoj na mestih.-kinieo za 
to določena, zlasti ob javnih; cestah in poteh; -*'• /-.: 

4."odlaganje* odpadkov * na prostem! Èjer so izpo- 
stavljeni sončni pripeki, da se širi smrad zaradi 
razkrajanja; ... ' 

5. spuščati odpadne vode (odplako) na javno pot 
ali odprt cestni jarek;   ,<*','>  '"•• 

6. psnesnažiti * vodo, namenjeno ljudem, ali ži- 
valim; ,,,-   ^     ^,. 

7. ravnati z živili v javnem prostoru proti temelj- 
nim načelom higiene; 

8. nameščati lepake/letake ali objave ha fmestih, ' 
ki niso za to določena,'pisàti pò poslopjih, (po zidnih 
ograjah, javnih lokalih ali vozilih; "_ '  •'*-"'.,.'<" 

-  9. voditi, pse v, javne lokale;; ,_., _, j, 
T 10. zanemarjati osebno snago ali snago ,r delavnici 

v, taki meri,,da .toninoti okolico ali da utegne spraviti 
v nevarnost zdravje ljudi. t;••••:•  :,. ;'- -,lu<«. 
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9. člen 
Lastniki in upravitelji zgradb morajo skrbeti, da 

se zastave, transparenti, parole in drugi priložnostni 
okrasi odstranijo najpozneje v dveh dneh po konča- 
nih proslavah oziroma prireditvah. 

VI. VARSTVO JAVNIH NASADOV   " 

10. člen 
Vsakdo mora varovati nasade, namenjene za 

olepšavo kraja ali drugim skupnim koristim, in na- 
sade na pokopališčih. 

Prepovedano' je zlasti: 
i. v javnih nasadih in na pokopališčih lomiti 

drevje ali grmovje, hoditi, jezditi ali voziti izven 
dovoljenih poti; 

2. poškodovati živo mejo ob javnih poteh; 
3. prevračati, premeščati ali poškodovati klopi, 

mize, ograje ali druge naprave na javnih mestih; 
4. prosto puščati pse v javnih nasadih in na po- 

kopališčih. 

VII. VARSTVO MLADINE 

11. člen 
Mladina pod 16 let ne sme brez spremstva staršev 

«li drugih odraslih oseb: 
1. obiskovati gostiln ali drugih podobnih lokalov; 
2. obiskovati javnih prireditev, ki se končajo po 

22. uri; 
3. mladina pod 16. letom ne sme obiskovati kino 

predstav, ki se končajo po 21. uri. 
Javnih plesov se mladina pod 16. letom sploh ne 

sme udeleževati, mladina med 16. in 18. letom starosti 
pa samo v spremstvu staršev ali drugih odraslih oseb. 

Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, kolikor 
•o ti strožji. 

Mladine ni dovoljeno zavajati k beračenju. 
Zaradi prekrškov, it prvih treh odstavkov tega 

člena se kaznuje tudi lastnik, zakupnik ali uslužbe- 
nec obrata. 

Vili. JAVNI RED IN MIR V MESTIH LJUTOMER 
IN GORNJA RADGONA 

12. člen 
' Ljudska''odbora mestnih občin Ljutomer in Gor- 

nja Radgona izdasta podrobnejše predpise o javnem 
redu in miru v mestih Ljutomer in Gornja Radgona 
«.posebnim odlokom. 

IX. KAZNI 

13. člen 

•    Kršitve tega odloka se kaznujejo z denarno kaz- 
nijo do 3000 din. ' 

14. člen 
Pripadniki Ljudske milice in osebe,, ki jih po- 

oblasti OLO Ljutomer, smejo izterjati denarno kazen 
od tistih, ki jih zalotijo pri storitvi lažjih prekrškov, 
določenih s tem odlokom, na kraju storitve dejanja. 

Za lažje prekrške, ki se kaznujejo po prejšnjem 
odstavka, veljajo tiste kršitve predpisov tega odloka, 
zaradi katerih ni bilo škodljivih posledic ali so bile 
posledice neznatne. 

Denarna kazen po prvem odstavku tega Slena se 
sme v znesku 50 din izterjati na samem kraju za na- 
slednje prekrške: iz !.,• 3. in 4. točke 2. člena, iz 2., 4. 
in 5, točke 6. člena, iz 10. točke 7. člena, iz 1., 2., 8. in 
9. točke 8. člena, iz 9. člena in iz 1., 2. in 4. točke 
10. člena. 

15. člen 
Beseda »javni prostor« v tem odloku pomeni take 

prostore, ki se uporabljajo za javni promet, kot tudi 
javnosti dostopne prostore. 

X. KONČNE DOLOČBE 

16. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem objave v >Urad« 

nem listu LRS«. 
St. I 1257-1213/3/52 
Ljutomer, dne 2. avgusta 1952. 

Predsednik OLO: 
Verder Bogomir 1. r. . 

140. 

Na podlagi 15. in 107. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
8.J člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46-428/51) izdaja okrajni ljudski odbor 
Ljutomer na svoji tretji redni seji dne 2. avgusta 
1952 na predlog sveta za gospodarstvo OLO Ljutomer 

odlok 
o nadzorstvu nad obnovo vinogradov *• 

1. den 
Obnova in zasajanje novih vinogradov v okraju 

Ljutomer se mora izvajati v skladu z rajonizacijo 
vinogradništva, ki določa obnovo vinogradov samo 
na absolutno vinogradniških položajih. 

2. člen 
Novi nasadi se smejo zasajati le s sortami in ame- 

riškimi podlagami, ki so za določeno zemljo in lego 
primerne. Dovoljenje za napravo novih nasadov izda 
svet za gospodarstvo OLO Ljutomer; ta dovoli tudi 
žlahtne vinske sorte in podlage, ki se smejo za zasa- 
janje vinogradov uporabljati. 

Zasaditi se smejo samo selekcionirane cepljenke. 

3. člen 
Lastniki oziroma koristniki zemljišč, ki namera- 

vajo določene površine na novo zasaditi s trsjem, mo- 
rajo po občinskih ljudskih odborih priglasiti name- 
ravano zasajanje. Priglasitve morajo biti vložene do 
1. avgusta vsakega leta zâ naslednje leto pri svetu 
za gospodarstvo OLO Ljutomer. 

4. člen 
, Na podlagi podatkov o izvršeni rajonizaciji ali 
na podlagi izvida ogleda na kraju samem se izda do 
1. novembra vsakega leta dovoljenje za obnovo. Pri 
tem je treba poleg predlagateljevega predloga upo-,. 
števati predvsem potrebo,, ohraniti proizvodnjo kva- 
litetnih vin, potrebo kompleksnosti v obnovi in ko- 
munikacije. ' 



URADNI LIST 
LJUDSKE RBPUBLIKB SLOVENIJE 

Letnik IX Priloga k 25. kosu z dne 5. septembra 1952 St. 25 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Pri   vsaki   registraciji   Je   sedež   podjetja 
»inaèeo v besedilu, dan vpisa, spremembe 

ali izbrisa pa » datuma 

Vpisi 
1748. 

Besedilo: »Usnjarski remont«, Slov. 
Konjice. 

Poslovni predmet: Popravilo in izde- 
lava stiojev in nadomestnih delov za 
usnjarsko industrijo. 

Ustanovitelj ,počljetja: Vlada LRS 
odločba št. IIT156/1 z dne 3. marca 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zavašnik Franc, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja; Rudolf l rane, glarni računovod- 
ja, sopodpisuje listine, po 47. členu 
szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 13.- avgusta1 1952. 
. Št. 243 287/3-1952 7668 

1749. 
Besedilo: »Sloveni jatëkstil«, podjetje 

za izvozno — uvozne posle tekstilne 
industrije, Ljubljana; skrajšano: »Slo- 
veni jateks tik, Ljubljana. 

Poslovni predmeti Uvoz in izvoz tek- 
stilnih surovin, polizdelkov in izdel- 
kov na račun tekstilnih podjetij. 

Podjetje je ustanovila vlada LRS z 
odločbo št. II 742/2-52 z dne 12. VIIL 
1952 in spada pod gospodarsko upravo 
Gospodarskega .sveta vlade LRS. 

Za' podjetje podpisujejo: 
dr. Jeroveć Leon, v. d. direktorja, 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja; Rode Jelka, v. d. 
glavnega računovodje, sopodpisuje li- 
stine po 47. členu szdgp; dr. Nagy# Er- 
nest, pomočnik direktorja, podpisuje 
v obsegu pooblastil in pravil, podjetja. 
Ministrstvo zn finance LRS, Ljubljana 

dne 18. avgusta 1952: 
Št. 243 335—1952 7671 < 

1750. 
Besedilo: Usnjarna in parna žaga, 

Lenart v Slov. goricah. 
Poslovni predmet: Izdelovanje pod- 

plàfnega usnja, mazanih kravin in dru- 
gih vrst usnja na industrijski način ter 
industrijsko žaganje lesa. 
;• Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. II-156/1 z dne 3. marca 1952. 

Za podjetje podpisujeta: # .. 
Leskovec ••••, direktor, samostojno, 

y, obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
J.e'}a; Kodrič Milkah glavni računovod- 
ja, ' sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgj). i 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 20. avgusta• 1952. 

Št. 243 297•-1952     ,        7«72 

1751. 
.Besedilo: Vodovod LOinestne občine 
Črnomelj (podjetje s samostojnim fi- 
nanshanjem). .   , . 

Poslovni predmet: Preskrba prebi- 
valstva" z vodo, vzdrževanje vodovod- 
nega omrežja. 

Razglasi in objave 
Ustanovitelj in gospodarski organ 

podjetja: LO mestne občine Črnomelj. 
Za podjetje podpisujetai 
Laterner  Franc, upravnik, in   Kvas 

Milivoj, knjigovodja. 
OLO Črnomelj, svet za gospodarstvo 

dne J9. avgusta 1952. 
Št. 2231/2—52 7639 

1752. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Kino 

bife«, Jesenice. 
Poslovni predmet: Prodaja mrzlih 

jedil, alkoholnih in brezalkoholnih pi- 
jač ter slaščic. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: LO mestne občine 
Jesenice, odločba št. 1-424/1 z dne 13. 
VI. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Rems Anton, upravnik, Glavič Met- 

ka, knjigovodja, po zakonitih poobla- 
stilih in 47. členu szdgp.   • 
LO MO Jesenice, svet za. gospodarstvo 

dne 30 junija 1952. 
Št. II—582/2—52 6236 

1753. 
Besedilo: »Preskrba. Polskava«, Zg. 

Polskava 32. 
Poslovni predmet: Oskrba prebival- 

stva s špecerijskim, manufakturnim in 
galanterijskim blagom, nabava razne- 
ga blaga, manufakture, galanterije, že- 
leznine, prodaja tega blaga v trgovski, 
mreži, drobna prodaja pa tildi na pro-' 
stem trgu.  '• l-; 

Ustanovitelj   in   operativni   upravni 
voditelj podjetja:    Obč.'LO Zg'. Pol- 
skava 
• Za podjetje podpisujejo: 

Dobriikar Rudolf, poslovodja, Sama- 
stur  Franjo,  knjigovodja,  in   Vrečko 
Maks. predsednik občine. 
OLO Maribor okolica, gospodarski svet 

dne 18; avgusta 1952. 
Št 1172/1—11/1952 7736 

Spremembe 
1754. 

Besedilo:   Podjetje   za* melioracije, 
Ljubljana. -, 

Z odločbo vlade LRS, št, 615/1-52 z 
dne 3. VII. 1952 je podjetje prenehalo 
s poslovanjem in prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Podjetje za meliora- 
cije, Ljubljana, v likvidaciji. . 

Za  podjetje - v   likvidaciji   podpisu- 
jejo: 

dr. Maršič Robert, 'predsednik, likvi- 
dacijske komisije, skupaj z_ enim od 
članov likvidacijske komisije, Peter, 
nelj Ivanko ali Sedej Ano. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljena 

dne 17. julija 1952. 
Št. 243 311—1952 7358 

1755. 
-, Besedilo: Tkalnica hlačevme, Celje. 
Besedilo odslej: »Metka« mehanična 

tkalnica, Celje. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

•   '        dne 13. avgusta 1952. ' 
• št.-243 264/3—1952    •      7665 

1756. 
Besedilo: Celjske,opekarne, Celje. 
Izbriše se Dvojmoč Anton in vpiše 
Cedilnik. Franc, tehnični vodja, ki 

podpisuje v odsotnosti direktorja, po 
danih pooblastilih. 

Št. 243 319/1-1952 7669. : 

Besedilo: »Breza«, tovarna usnjar- 
skih pomožnih sredstev, št Vid pri 
Stični. 

Z odločbo vlade LRS,,št. II-575/1-52 z 
dne 4. VII. 1932 je podjetje prenehalo s 
poslovanjem in prešlo z odločbo Sveta 
vlade LRS za industrijo, št III/1-209/52 
z dne 23. VII. 1952 v likvidacijo. 

Besedilo odslej: »Breza«, tovarna us- 
njarskih pomožnih sredstev, št Vid pri 
Stični, v likvidaciji. - "... ; 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: 

dr. Bregar Stanko, predsednik likvi- 
dacije] i komisije, skupaj z njim po en 
član komisije. 

Št. 243 333—1952   ,-./ "7670 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana- 

dne 18. avgusta 1952. 

1757. ~ '   "' •' 
Besedilo:   Čevljarsko podjetje MLO 

Metlika. .,.,,• 
Vpiše se , . ,_>' 
Molek Mertina, knjigovodja, ki pod-' 

pisuje   skupaj   z   upravnikom   Jerina 
Ivanom, j po -pravilih  podjetja ria po-;. 
oblastilih.     ,, ,'    . .,:    '•.,'.;. 

, OLO Črnomelj, svet.za gospodarstvo 
dne 19. avgusta 1952.;     ' 

Št 390/52  - -  •   : , , 7641 
1758. ..       ,      - •  /  ,, J 

BesediL: Valjčni mlin, Vrfovin. 
Operativni  upravni   voditelj  je 'od- 

slej: OLO Črniče. ,   " 
Pooblaščenec za podpisovanje -je Se 

Brankovič Miro, ki bo podpisoval sa- 
mostojno, v mejah zakonitih p oblastil. 

• OLO Gorica, svet za "gospodarstvo 
dne 10. maja 1952.    •    < 

' Št II/1—X—1000/78—52       7402 
1759. t        .    ' 

Besedilom Tovarna čevljev, Miren. 
^ Besedilo"  odslej:   >Jadran«,   tovarna 
čevljev, Miren pri Gorici. 

OLO Gorica, svet za gospodarstvo - 
'   dne  10. junija  1952. 

Št.  •/1-• 1000/80^52 7404 
1760. » 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Rozca«, 
Jesenice. \ 

Vpiše se ;      • _• 
Fristik Bogomir, gospodarski pomoč- 

nik, ki bo podpisoval z ostalimi ,t pod- 
pisniki po' pravilih in pooblastilih.      ; 
LO MO Jesenice, svet za gospodarstvo 

dne 20. avgusta 1952.' 
Št II-259/4—52 7788 

1761. -      "•• 
Besedilo: Krajevna čevljarska delav- 

nica, Vel Kamen. . ... 
. Podjetje preide z dnem 15. VIII. 1952 
y likvidacijo; , 
"Likvidatorja sta Vehovar Branko in 
Radej Jože. ki podpisujeta skupaj, 

\ 
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Izleta -- Kozolt) Jože in Kink An- 
ton. 

OLO Krško, svet za gospodarstvo 
dne 20. avgusta 1952. 

Št. 5209—1952 7734 
1762. 

Besedilo:    »Brivnica    in   česalnica« 
(Ljubljana, Industrijska cesta, blok 2, 
Litostroj). 

Sedež odslej: Ljubljana, Stožice 28. 
Izbriše se poslovalnica Ljubljana, In- 

dustrijska cesta, blok 2, Litostroj. 
RLO II Ljubljana, poverj. za finance 

due 4. januarja 1952. 
Fin št 2003—1/1951 141 

1763. 
Besedilo: Elektrostrojno podjetje, 

Žalna. 
Besedilo odslej: Elektrostrojno pod- 

jetje, Grosuplje. 
Izbriše se Habjan Anka in vpišeta 

poleg že pooblaščenega Lužarja' Ja- 
neza: 

Žiyec Viktor, računovodja, in Novak 
Jože, mojster, ki podpisujejo po' dva 
•kupaj. 
OLO Ljubljana okol., gospodarski svet 

dne 19. avgusta 1952. 
Št. 1431/187—1952 •        7739 

1764. 
Besedilo: Gostilna KLO Ivanjkovci. 

' Besedilo odslej: Gostilna KDZ »Ber- 
ce«, Ivanjkovci. 
OLO Ljutomer, svet za gospodarstvo 

dne 18. avgusta 1952. 
Št. II—31/10 7737 

1765. 
,   Besedilo: Državno gospodarsko pod- 
jetje >Frizerski salon«, Kočevje. 

Izbrišejo se podpisniki Balzalorsky 
Vladimiri Ameršek Jože,- Prijatelj Hil- 
da in Premrl j Karel in vpišeta: 

Medved Gusti, poslovodja, in Nučič 
Marija,  knjigovodja,  s  pooblastiil po 
47. členu szdgp. 

OLO Ljutomer, svet za gospodarstvo 
dne 19. avgusta 1952. 

Št 2562/52 7783 
1766. 

Besedilo: Mestno podjetje >Zora< 
pletilstvo/ (Maribor, Ulica 10. oktobra 
št 4.). 
. Poslovni predmet: odslej: Izdelova- 
nje pletenin, trgovina z galanterijo, s 
kratkim in pletenim blagom. 
.MLO Maribor, svet za gospodarstvo 

dne 19. julija 1952. 
št Pov 56/147—52 7122 

1767. 
Besedilo: Okrajna industrija liker- 

jev in žganja, Šentilj v Slov. goricah. 
Vpiše se poslovalnica >Gostilna pri 

žgan jami«, Šentilj v Slov. goricah. Po- 
slovodja je Cebe Lojzka. 
OLO Maribor ok., svet za gospodarstvo 

dne 19. avgusta 1952. 
Št 1871/1.II/1952 7735 

1768. ! 
' Besedilo:    Mestna tehtnica, Murska 

Sobota, 
i Za ustanovo podpisujeta: 

Rituper Štefan, poslovodja, in Kulič 
Bela. računovodja. 

Št. 6208/1—52 7511 
Besedilo: Mestna vrtnarija-cvetličar- 

na, M. Sobota. 
• • 7uvustanovo podpisujeta: 

Vrstovšek Mihael, upravnik, in Kulič 
Bela. računovodja. 

it1 7274/1—K T509 

Besedilo: Mestni kino, M. Sobota. 
Za ustanovo podpisujeta: 
Smodiš Alojz, upravnik, in Kulič Be- 

la, računovodja. 
Št. 6208/3—52 7508 

Besedilo: Mestni pogrebni zavod, M. 
Sobota. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Kerčmar Štefan, upravnik, in Kulič 

Bela, računovodja. 
Št. 6208/2—52 7510 

Besedilo: Mestno letno kopališče, M. 
Sobota. 

Za ustanovo podpisujeta^ 
Balašič Karel, upravnik, in Kulič Be- 

la, računovodja. 
Št. 7276—52 7507 

Besedilo: Uprava državnih zgradb, 
M. Sobota. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Perhavec Franc, upravnik, in Kulič 

Bela, računovodja. 
Št. 7275/1—52 7512 

Vsa ta podjetja preidejo kot gospo- 
darske ustanove pod vodstvo Mestne 
občine M. Sobota. 
OLO M. Sobota, svet za gospodarstvo 

dne 12. avgusta 1952. 
1769. 

Besedilo: . Mestna elektromehanika, 
Postojna. 

Besedilo odslej: Državno podjetje 
»Urama«, Postojna. 

Poslovni predmet odslej: Prodaja ur» 
izdelkov iz plemenitih kovin, fotograf- 
ske in podobne aparate ter potrebšči- 
ne popravilo ur, fotografskih in po- 
dobnih aparatov ter instrumentov. 
OLO Postojna, svet za gospodarstvo. 

dne. 18. julija 1952. 
: Št. 62 6766 
1770. 

Besedilo: Mestno podjetje >Knrivo<, 
Postojna. 

Izbriše se Gruber Malči in vpiše 
Hladnjak Jože, finančni knjigovodja, 

s pooblastili po 47. členu szdgp. 
OLO Postojna, svet za gospodarstvo 

dne 26. julija 1952. 
Št. 682—62/107—52 6890 

1771. 
Besedilo: Krajevna gostilna, StraLe. 
Besedilo odslej: Gostinsko podjetje 

Straže, Mislinja. 
Št. III/8—31—133 7561 

Besedilo: Krajevna trgovina, Straže. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 

Straže, Mislinja. 
St. III II/3—31/152—1952      7560 

Pri obeh podjetjih se vpiše 
Čas Jožef, upravnik, ki sopodpisuje z 

že registriranimi pooblaščenci po zako- 
nitih pooblastilih. 
OLO  Slov.  Gradec,  gospodarski  svét 

dne 12. junija 1952. 
1772. 

Besedilo: čevljarska obrt KLO Gor- 
nji grad. 

Besedilo odslej:   Občinsko podjetje 
— čevljarstvo, Gornji grad. 

Št. 1911/120—52 7748 
Besedilo:    Remontno podjetje KLO 

Gornji grad. 
Besedilo odslej:   Občinsko podjetje 

— Remont, Gornji grad. * 
Št. 1911/122—52 • 7746 

Pri obeh podjetjih se izbrišejo Kc- 
larič Anton,' Rcmže Milan in Fedran 
Ivan ter vpišeta: 

Poličnik Ivan, poslovodja, in Potoč- 
nik Ivan, član Obč. LO. 

Besedilo: Krajevna mesarija in klav- 
nica, Gornji grad. 

Besedilo odslej: Mesarija in klavnica 
Obč. LO Gornji grad. 

Št. 1911/121—52 7745 
Besedilo: Krajevna pekarna, Gornji 

grad. 
Besedilo odslej: Občinska podjetja 

Gornji grad — pekarija. 
Izbriše se Rak Neva in vpiše 
Potočnik Ivan, član Obč. LO. 

Št. 1911/118—1952 7749 
Besedilo: Mizarska obrt KLO Gornji 

grad. 
Besedilo odslej: Mizarstvo Obč. LO 

Gornji grad. 
Izbrišejo se Remše Milan, Kolarič 

Anton, Fedran Ivan ter vpišeta: 
Potočnik Ivan. član Obč. LO, in Skok 

Franjo, član upr. odbora. 
Št. 1911/119—52 7742 

OLO Šoštanj, svet,za gospodarstvo' 
dne 16. avgusta 1952. 

1773. 
Besedilo: Elektro radio, Šoštanj. 
Izbriše se Steblovnik Vika in vpiše 

Jelen Vida, knjigovodja. 
OLO Šoštanj, svet za gospodarstvo 

dne 17. avgusta 1952. 
.    Št. 1911/129—52      .       7741 

1774. 
Besedilo: Ljudska čevljarna, Dol pri 

Hrastniku. 
Podjetje je s 1. VIII. 1952 prešlo -V 

likvidacijo. 
Člani likvidacijski, komisije- so: Alt 

Ervin, predsednik, štravs Stane .in De- 
želak Kristina, člana. • 

Isbrišejo se Kuhar Slavko,  Kod run 
Rudolf in Jazbec Marica, knjigovodja. 

Št. 3769/1—1952 7732 
Besedilo: Trgovsko in gostinsko pod« 
)tje, Hrastnik. 

'pišeta  se:  Gostinska  poslovalnica 
št 7^ in  Gostilna  >Pod  lipo«,-Hrast- 
nik 35. 

Št 3747/4-1952 ' 7733 
OLO Trbovlje, svet za gospodarstvo 

dne 20. avgusta 1952. 

1 «brisi 
1775. 

Besedilo: Slatinsko podjetje. Raden- 
ska Slatina. 

Ker je prešlo z odločbo vlade LRS v 
pristojnost OLO Ljutomera. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 13. avgusta 1952.   ..    - 
Št 243 193/10-1952 7666 

1776. 
Besedilo: Vodovod MLO Črnomelj; 
Ker se je vpisal v register podjetij 

s samostojnim finansiranjem.. 
OLO Črnomelj, svet za gospodarstvo 

dne 19. avgusta  1952. 
Št 2231/2-1952 7640 

1777. 
Besedilo: Uprava državnih zgradb, 

Kranj. 
Ker je prešlo na poslovanje kot go- 

spodarska ustanova s samostojnim fi- 
nansiranjem.       • -     . n 

LO MO Kranj, svet za gospodarstvo 
dne. 22. avgusta 1952.     .   - 

Št. 2757/1        . '   -7789 



Et. 25 - •. JX. 1962 ÜEADK1LIST .Stm 281 

21. I 84/51 — Franges Karel, mesar, 
Maribor, Ptujska 89, premičnine, 20.000 
dinarjev 

22. I 422/51 — Ambrož Janez, name- 
ščenec, Maribor, Maistrova 23, premič- 
nine, 129.700 din 

23.1 497/51 — Zubčič Karel, namešče- 
nec, Rudnik pri Ljubljani 24, premič- 
nine, 163.126 din. 

Vsi upniki se pozivajo, da v roku 60 
dni po objavi tega razglasa,v Uradnem 
listu LRS prijavijo svoje terjatve na- 
sproti zaplenjenemu premoženju okraj- 
nemu sodišču I v Mariboru in obenem 
dokažejo, da so že svojčas terjatve in 
izločitvene zahtevke pravočasno pri- 
glasili oziroma iztožili, ali da_ jim rok 
za vložitev tožbe po 5. in 21. členu za- 
kona o zaplembi premoženja in o izva- 
janju zaplembe še ni potekel; pozneje 
vložene priglasitve bodo zavrnjene kot 
zapoznele. 

Organi, ki unravljajo zaplejjeno 
premoženje, morajo v istem roku pred- 
ložiti popis premoženja in terjatev na- 
spiofi tretjim osebam ter se izjaviti o 
izterljivosti posameznih terjatev. 

Okrajno sodišče I v Mariboru 
dne, 17. junija 1952. 

Oklic dedičem 
naj T danem roku priglasijo eodiSïo «ro- 
je dedne pravice ali imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih bo sicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti de- 
leži pa bodo izročeni državi oziroma jih 
bo za dedite, ki so znani, a neznanega 

bivališča,   hranil  skrbstveni   organ 
O. 406/52-5 . 7932 
~ Volčič Marija, gospodinja, Drulovka 
24, je umrla 19. V. 1952 brez oporoke. 
Njen sin Volčič Ivan se pogreša. Pri- 
.glasitveni rok: lest mesecev od te ob- 
jave. * 

Okrajno sodišče v Kranja 
dne 4. avgusta 1952.   . 

Ob.nava 
I R 1240/52 .  7649 

Vozelj Rudolf, upokojenec v Hrast- 
niku, Studenci 65. roj. 30. 1•. 1952 v 

• Trbovljah, sin Jerneja in Marjete Gro- 
šelj, se zaradi zapravljivosti omejeno 
(delno) prekliče. 

Za začasnega skrbnika se postavi nje- 
gova žena Vozelj Marija, gospodinja • 
Studencih 65. ; , 

Okrajno sodišče v Trbovljah    , 
dne 13. arguât* 1951 

Razne objave,, 
„;,D. št. 29028/P—1952 .   ,      7953 

Sprememba poštnega okoliša 
S 1. septembrom, 1952 piičneta poslo- 

vati pošti Maribor 4 in Kuzma. Poita 
Maribor 4 bo samo sprejemna pošta.' V 
okoliš pošte Kuzma' bodo spadala na- 
selja Dolič, Kuzma, Matjaševci in Trd- 
kova iz okoliša pošte Grad in Gornji, 

• Slaveči iz okoliša pošte Rogašovci. ,     \ 
- Dne 1. IX. 1952 prične poslovati tndi 

. pošta Ljubljana 8, ki je bila začarao 
zaprta ._,,•..-. 

... S 1, VIII. 1952 je bild naselje Vopor. 
,lje iz okoliša pošte Komenda vključeno 
v okoljg pošte Cerklje pri Kranju, na- 
selje Genterovci iz okoliša pošte Len- 
«ava v okoliš pošte Dobrovnjkv Prek- 
murju, naselji Bačne in Suša iz'okoliša 
Pošte foljane nad) škof jo Loko, v oko- 

liš pošte Goreiija vas, naselje Ivanovci 
iz okoliša pomožne pošte Fokovci (ob- 
računska pošta Pròsenjakovci) v okoliš 
pošte Križevci v Prekmurju in naselja 
Ćešnjice, Rogašice in Znojile iz okoliša 
pomožne pošte Telče (obračunska po- 
šta Tržišče) in vključena v okoliš pošte 
Studenec pri Sevnici. 

Direkcija pošte, telegrafa in telefona 
Ljubljana 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
oaj T danem roku priglasijo terjatve 
o*iroma poravnajo svoje obveznosti d« 
podjetij T likvidaciji, sicer ee bodo dolgorl 

sodno izterjali 
Št. 57/52 7650 

Po sklepu zbora zadružnikov je KDZ 
>Novi svet« v Tešanovcih v likvidaciji. 
Priglasitveni rok: do 25. septembra 
1952. 

Upravni odbor 
7466 

Kmetijska delovna zadruga >Belca«, 
Predoslje pri Kranju je po sklepu zbo- 
ra z dne 24. VII. 1952 prešla v likvida- 
cijo. Piiglasitveni rok: 30 dni od te ob- 
jave. 

Likvidacijska komisija 
Št. II/2-1939/1 7791 

Po sklepu Delavskega sveta Lesno in- 
dustrijskega podjetja Maribor so prišle, 
v  likvidacijo:  Menza LIP  Maribor  v 
Mariboru, Čevljarska in krojaška de- 
lavnica   ter   ekonomija  LIP   Maribor. 
Piiglasitveni rok: 30dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
7601 

Kmetijska delovna zadruga Gabrov- 
ka je prešla po' sklepu občnega zbora z 
dne 14. VIII. 1952 v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: 30 dni po tej objavi.    * 

-•'.''•.    Likvidatorji 
• 7523 

Kmetijska obdelovalna'zadruga »Gru- 
da« Prezren je preide po sklepu. zbora 
zadružnikov z dne 22. VI. 1952 v likvi; 
dacijo. Priglasitveni rok: 30 dni po tej 
objavi,  i • 

Likvidatorji 
7602 

Državno podjetje >Ključavničarstvo< 
občine Rogatec preide po sklepu obč- 
nega zbora 11. VIII. 1952 z dnem 14. 
VTO. 1952 v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni po ter objavi. 

. Likvidacijska komisija 
7430 

. Zadružna elektrarna z. z o', j. št.Jošt 
nad Vrhniko je prešla z odločbo OLO 
Ljubljana okolica, št. 3325/1 v likvi- 
dacijo. Prigiamtveni rok: do 15. IX. 
195X 

Likvidacijski odbor 

Izgubljene listine 
preklieujejo 

Babic Karel, Gračišče 29, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 12285. reg', št 10865, 
izdano v Sežani    > 7971 

Bajo Franc, Vrhpolje 36 pri Vipavi, 
osebno izkaznico, ser. št. 0319035, reg. 
št, 28002, izdano v Gorici 7652 

Ban PaveL Anovec 27, p. Zdole, oseb- 
no izkaznico, reg. številka 18532, «er. št 
0396842. 7685 

Berberović Ljubomir, Ljubljana, in- 
deks medicinske visoke šole v Ljub- 
ljani. .        8091 

Berliò Marna, Ljubljana, Bežigrad 
18, osebno izkaznico, reg. št 44317/51, 
ser. št. F-0066627. 7977 

Breznik Ivanka, Ljubljana, Šmaitin- 
ska 10, osebno izkaznico št. 23154.   8092 

Čadež Avgust, Ljubljana, Vošnjako- 
va 4, osebno izkaznico, reg. številka 
14495/50, ser. št. F-0036805. 8093 

Čeh Janez, Bišečki vrh 20, Trnovska 
vas, roj. 30. I. 1928, osebno izkaznico, 
reg. št 11166, ser. št. 0253479.     .   6932 

čer Josip, Kuštanovci 36, p. Mačkov- 
ci, osebno izkaznico, reg. št. 44395, ser. 
št. 126105. izdano v M. Soboti. 7584 

Čemažar Franc, Ljubljana, Peričeva 
12, osebno izkaznico, reg. št. 5866/50, 
ser. št. 0028176. 7978 

čibej Jože, Trbovlje, Loke 542, roj. 
17. III. 1907, osebno izkaznico, ser. št. 
F-0714S38, reg. št. 1528. 7909 

Dovečar Jožica, Savci, Ljutomer, 
osebno izkaznico, reg. št. 12949, ser. št. 
F-0239239, izdano v Ljutomeru.       7615 

Dovečar Slavko, Sàvci, Ljutomer, 
osebno izkaznico, reg. št. 14929,, sei. št. 
F-0239239, izdano v Ljutomeru.    . 76.14 

Drolc Angela, Golice 1•, Tuhinj, 
osebno izkaznico, ser. št. F-04619, iz- 
dano v Kamniku. 7918 

Drstvenšek Ivan, Ljubljana, Ilirska 
26, indeks gradbene fakultete v Ljub- 
ljani.     '     , ' 8043 

Faganel Venceslav, roj. 19. VII. 1922, 
Ozeljan, osebno izkaznico, 'reg', številka 
43685. ser. št. 0307337.  , 7683 

Gams Ivan, Ljubljana, Rimska 12, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0092243, iz- 
dano v Ljubljani. 7919 
v Germek Ferdo, Pi evo je pri Lukovici, 
železniško mesečno vozno karto števil- 
ka 374.           ,„.     '      8044 

Grofelnik Ivan,' Črnuče, vojaško Šo- 
fersko knjižico it., 1995. . 8045 
, Grošelj 'Majda, Dob pri Domžalah» 
osebno izkaznico, reg. št. 21319, ser. št 
0467229.                                              ,      7920 

Hočevar Alojzija, Kranj, Jahačev pre- 
laz 1, delovno knjižico, izdano v .Kla- 
nju.  7945 

Hudorovič Kristina, Željna, p.'Kočev- 
je, osebno izkaznico, reg. št. 13484, ser. 
št. 0559794. 8002 

Ivančič Terezija, bolniška strežnica, 
Ljubi rana, Lipiceva 2, sindikalno izkaz-- 
co št. 298631. *        8099 

Jankovič Franc, Ljubljana, Polje, 
osebno izkaznico, reg. št. 30532/51, ser.' 
št F-0052842. ,       8046 

Kalan Ludvik, Godešič,,škofja Loka, 
osebno izkaznico, rég št 37544, ser. št. 
0214554. ... ' .    . *   7921 

Kikelj Nada, Ljubljana, Koblarjeva 
17, osebno izkaznico, reg. št 14684/50, 
ser.' št F-0036994 in izkaznico' rednega 
slušatelja MVŠ,v Ljubljani. 8047 

Kirbiš Konrad, Prepolje 10, p. Star- 
še, osebno izkaznico, reg. št. 37620, ser. 
št. 0281908. _ -    7768 

KlemenČič Marjan, šentviška go- 
la, osebno iskaznico, reg. št 3461, ser. 
št. 0256171. .   8095 

Kmetijska zadruga, Rakitna, uradni 
žig zadruge okrogle.oblike z besedi-  ' 
lom:    Kmetijska zadruga z o. j. Ra- 
kitna. t 7922 

Kmetijsko.gospodarstvo, Pekre, pro- 
metno knjižico za traktorsko prikolico, 
i*g'. št. 563 z dne 27. V. 1949. 8009 
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Kolar Karel, Trebnje, Stari trg 19, 
osebno izkaznico, ser. It. 0517583.    7984 

Kolenc Urška, Juvanje 4, p. Radmir- 
je, osebno izkaznico, reg. it. 13459.   7982 

Koprivnikar Avgust, Vrhnika, komi- 
sijski list Invalidskega podjetja »Ko- 
misijac v Ljubljani št. 69622. 8048 

Krajnik Urban, Strahinj 3,. Naklo, 
osebno izkaznico, reg. št. 634, ser. št. 
018994. |   • "370 

Kralj Ivan, Marenberg, zdaj Radlje 
ob Dravi, delovno knjižico št. 1328049 
in mojstrsko, spričevalo. 7814 

Knronja Štefan, Ivanovci 50, p. Pro- 
senjakovci, roj. 12. VII. 1898, osebno 
izkaznico, ser. št. 025667, reg. številka 
43897, izdano v M. Soboti. 7530 

Lebar Rajmonda, Zaloka pri Zagorju 
ob Savi, šolsko spričevalo o dovršenem 
5. razredu gimnazije v Trbovljah.   7980 

Lenarčič Frančiška, Ljubljana, Ki- 
dričeva 5, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 40101/51, ser. št. F-0062411.     7946 

Lenart Ivan, Mali Kum 7, roj. 7. Vil. 
1925, osebno izkaznico, ser. številka F- 
0750646, reg. številka 37336, izdano i v 
Trbovljah. , 7763 

Letnar Alojzij, Zgor. Gameljne 31, 
osebno izkaznico, reg. št. 26948, ser. št. 
F-0131258. 7981 

Lipovec Jože, Kočevje, Marof 32, vo- 
jaško knjižico, izdano na vojaškem od- 
seku Kočevje. 7603 

Magdič Pavla, Stavešinci 12, p. Ivanj- 
ci,' osebno izkaznico za obmejni pas, 
reg. št. 17197/11, ser. št. 0074207, izdano 
v Radgoni. 8022 

Magister Franc, Ljubljana, Trata 19, 
izkaznico .Zveze študentov-pravnikov 
Jugoslavije, izdano v Ljubljani.     8010 

Marko Marija, Ljubljana, Kolodvor- 
ska 18, osebno izkaznico številka 
009S396/765S6. ' 8011 

Manko Ivan, Stročja vas 65, osebno 
izkaznico, reg. št. 8928, ser. številka F- 
0253238, izdano 1. II. 1951 v Ljuto- 
meru 7526 

Mežik Andrej, Rateče 15, osebno iz- 
kaznico,' reg. št. 90, ser. št. 0296800, iz- 
dano v Radovljici. 7913 

Milar Jožef, delavec, Jesenice na 
Gor., Prešernova^ 18, osebno izkaznico, 
ser. št. G-0354084, reg. št. 9374, izdano 
na Jesenicah. '        7975 
. Milovanović (Spasoje) Dimitrije, 
Ljubljana, Peruškovu 25, osebno izkaz- 
nico, reg.„ številka 91547/51, ser. šievil- 
ka/F-0113857. 8049 

Mlinaric Franc, Središče ob Dravi, 
osebno izkaznico, ser. št. 0277376, reg. 
št. 15595, izdano v Ptuju, in vozniško 
knjižico številka 149i/a, izdano v Ma- 
riboru.       ' '   7794 

Moravič Danica, Ljubljana, blok' VII, 
Šiška, osebno izkaznico, reg. številka 
77509/51, ser. št. F-0099819. 8050 

Mrhar Filip, Ljubljana, Kleče 19, vo- 
jaško živinsko izkaznico za konja >Ri- 
džana«, roj. leta 1948. 8012 

Omahna Dušan, Blagovica 19, potr- 
dilo o naboru, izdano pri vajaškem od- j 
seku v Kamniku. -_ 8096 "' 

Orehek Angela, Ljubljana, Gerbiče- 
va 18•1, osebno izkaznico, reg. številka 
35304.51, ser. št. F-0057614. 8051 

Osolnik Marija, Kamnik, Graben 40, 
osebno izkaznico, reg', ši 12054, ser. št. 
S-0458364. 8013 

Ožegović Nevenka, Ljubljana, Polje 
112, osebno izkaznico št 0092510, izdano 
v Ljubljani. 7"983 

Pavlic Alojz, roj. 6. IV. 1908, Kozina 
24, osebno izkaznico, izdano v Se- 
žani. 5641 

Pavšič Nada,   Ljubljana,   Knafljeva 
10, osebno izkaznico, reg. ŠL 97190/51, 
ser. št. F-0119500. 7923 

Pire Nežka, Podgora 44, p. Straža, 
osebno izkaznico, ser. št. 0324367.   7985 

Polanec Francka, Apače 50, p. Sv. Lo- 
vrenc na Drav. polju, osebno izkaznico, 
reg. št. 44925, ser. št. 0289162. 4413 

Potočnik Dušan, Ljubljana, Podmil- 
ščakova 37, osebno izkaznico, leg. št. 
46888, ser. št. F-0069198. 8052 

Povoden Emil, Ljubljana, Mestni trg 
11, osebno izkaznico za tujega držav- 
ljana, reg. številka 863/51, ser. številka 
M-011413. 8053 

Poženel Štefan, Ljubljana, Ulica na 
grad 11, evid. tablico, št. 2226 avtomo- 
bila »škoda«, št. motorja 67115, številka 
šasije 2-63082. 7947 

Prpić (Petra) Marko, Ljubljana, vo- 
jaško izkaznico št. 22437-C, izkaznico 
za znižano vožnjo, ser. V, št. 44170 in 
vojaško objavo št. 6444454. 8054 

Puntar Boris, Dolnji Logatec, osebno 
izkaznico št. 42937, ser. št. 0151047 in 
potno dovoljenje za obmejni pas Se- 
žana-Gorica.   " ' 8014 

Robida Ivan, Ljubljana, Predjamska 
roj. 7. V. 1903 v Ljubljani, z osebno, iz- 
kaznico, reg. št. 99616/51, ser. številka 
F-0121926, vojaško knjižico, izdano v 
Ljubljani. 8107 

Rodela Jožef, Podpeč 4, p. Črni kal, 
osebno izkaznico, reg. št. 12061, ser. št. 
212771, izdano v Sežani; 7391 

Roijč Franc, Prepolje 40, Ptuj, oseb- 
no' izkaznico in prometno knjižico za 
kolo. 7438 

Sedej Marija, Brod 14, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 82983/51, ser. številka F- 
0105293. 8015 

Semrajc Miha,, kapetan, Ljubljana, 
VP 2624, oblačilno izkaznico št. O 3316, 
serije E. 8097 

Seražin Rihard, Šmarje 12, Sežana, 
roj. 1. IX.. 1927, osebno izkaznico, reg. 
št. 7749, ser. št. 0208459, izdano v Se- 
žani. r 7818 

Skrbinšek Maks, Zg. Hajdina 58, 
osebno izkaznico, reg. št.« 3073, ser. št. 
0245386, izdano v Ptuju ,      ' 8025 

Smrke Franc, Hrastje 12, p. Mirna 
peč, osebno izkaznico, ser. številka 
0337357. 7986 

Spanžel Anton, Ravne na Koroškem 
123, osebno izkaznico št. 0273582 in iz- 
kaznico za fkol , oboje izda v Slo- 
venjem Gradcu. .7081 

Spiller Božidar, Ljubljana, Vodmat- 
ska 6, osebno izkaznico, reg številka 
7469/30, ser. št. F-0029779.   ., • .', 7?24 

Stopar Marija, Lokve 159,. Sežana, 
osebno izkaznico, reg. št. ,15291, ser. št. 
216001, izdano v Sežani. 7524 

šemrov Jože, Ljubljana, Ilirska 15, 
osebno izkaznico št. 76234/51, izdano v 
Ljubljani. 7925 

šeško Franc. Šoštanj, Koroška cesta, 
osebno izkaznico, reg. št. 7693.       5653 

Šeško Marija, Šoštanj, Koroška cesta, 
osebno izkaznico, reg. št. 7555.      7653a 

šrol Danijela, Ljubljana, Kersnikova 
7, osebno izkaznico, reg. št. 67259/51, 
ser. št. F-0089569. 8053 

štern Antonija, Ljubljana, Šmartno 
ob Savi, osebno izkaznico, ser. številka 
0085354, izdano v Ljubljani. 7948 

Tavčar Anton, Vižmarje 59, knjižico 
za kolo št. 190860. 8099 

Tekavc Malči, Ljubljana, Trnovska 
10,' osebno izkaznico' številka 0489068, 
izdano v Črnomlju in sindikalno iz- 
kaznico. 8056 

Tilinger Ignac, Ljubljana, Triglavska 
9, šolsko spričevalo II. in III. razreda 
meščanske šole v Ljubljani iz leta 
1932/33 in  1933/34. .8057 

»Tiskanina«; Kranj, evid. tablico S- 
2507 tovornega avtomobila. 7949 

Tomažič Ivan, Sežana, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 8861, ser. št. 0356171, izda- 
no v II. Bistrici. 7950 

Tome  Ana,  Ljubljana,   Predovičeva 
10, osebno izkaznico, reg. št. 28431/51, 
ser  št. F-0050741. 8016 

Tome Avgust, Ljubljana, Predoviče- 
va 10, osebno izkaznico, reg. številka 
28435/51,  ser.  št. F-005745. 8017 

Trupej Gašper, Podgorje 2, p. Zabu- 
kovje pri Sevnici, osebno izkaznico' ser.   > 
številka  0388634,   reg.   Številka  44324, 
izdano v Krškem. 7469 

Valenčak Marija, Ljubljana, Rutar- 
jeva 4, osebno izkaznico, reg. številka. 
78463/51, ser. št. F-00773. "    'SO?8/.' 

Videčnik Franc, Gabrke/ p. Šoštanj, 
osebno izkaznico, reg. št. 2330, izdano' 
v Šoštanju. 7916 

Vidovič : Dragotin, Ljubljana, Jera- 
nova 6, osebno izkaznico, izdano v 
Čakovcu 1952. 8052 • 

Vincek Janez, Stojnci 101, Ptuj, roji 
29. V. 1934, osebno izkaznico, reg. si. 
0270927, izdano 22. III. 1951. 7533 

Vratanar Fanika, Ljubljana, kolo- 
dvorska 18, sindikalno izkaznico, izda- 
no v Ljubljani      r- • 8100 

Zagoda Ivan, Maribor* Kidričeva- 3, 
Tezno, osebno izkaznico' št. 4232,- sindi- 
kalno' knjižico, - izdano 1947 v. Celju, 
knjižico za kolo št. 408807 na ime Pi- 
sanec, Maribor, Stolna ulica in knjižico' 
za kolo št. 13 na ime Otorepec Martin, 
Št. Peter pri Rogaški Slatini. 8008 

Zalar Slavka, Borovnica 2, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0144516, reg. št, 36706,    , 
izdano v Borovnici. - ...       7951 

Zavec Janez, Dragovič 21, Ptuj, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0256106, reg. št. 
12792, izdano 2. IV. 1951. '     .7917 

' Zupan Franc, Metni vrh 3, p; Sevni- • 
ca, roj. 23. IX. 1926, osebno izkaznico; 
reg. št. 42042, ser. številka 0586352, iz- 
dano v Krškem. 7944 

Zupan . Marjan, Češnjevec, Cerklje 
pri Kranju, roj. 8. XII. 1934, osebno'iz- 
kaznico, Teg. št. 12829, ser. št. 0201239,. 
izdano pri OLjO Kranj., 7616 
• Zussino Jana, Jesenice, Blejska ,10, 
osebno, izkaznico, reg. št. 9249, ser.'št. . 
G-0353949, izdano na Jesenicah.      7618 

Izdaja >Uradnl llet LRSc Direktor In odgovorni urednik: đr. Raetko Močnik, tiska -tiskarna >Toneta Tomšiča< y LJubljani- 
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1778. 
Besedilo: Mestna podjetja za upravo 

zgradb Ptuj v Ptuju. 
Zaiadi združitve iir preimenovanja v 

ustanovo s samostojnim finansiranjem. 
OLO Ptuj, svet za gospodarstvo 

dne 21. avgusta. 1952. 
St. II/3-776/1-52 7806 

1779. 
Besedilo: Kurivo promet MLO Šoš- 

tanj. 
'    '    Št. 1911/131-52 7755 

Besedilo: Mesarija MLO Šoštanj. 
Št. 1911/134-52 7750 

Besedilo: Mlekarna MLO Šoštanj. 
Št. 1911/132-52 7752 

Besedilo: Točilnica in delikatesa 
MLO Šoštanj. 

Št 1911/130-52 7744 

Besedilo: Živila MLO Šoštanj. 
Št. 1911/133-52 7751 

Podjetja se izbrišejo zaradi prene- 
hanja poslovanja pod dosedanjo upra- 
••. 

OLO Šoštanj, svet za gospodarstvo 
dne 17. avgusta 1952. 

Register 
invalidskih podjetij 

Vpisi 
1780. 
.   Besedilo: Invalidsko podjetje sYrbo- 
pletarstvot, Polzela. 

Poslovni predmet: Proizvodnja vrbo- 
plefarskih izdelkov na obrtni način, 
prodaja na debelo in drobno, izkori- 
ščanje lastnih in tujih surovinskih baz, 
vrbogojnic, gojitev in uporaba pleme- 
nite vrbe v nasadih. 

Podjetje je ustanovil Glavni;odbor 
Zveze vojaških vojnih invalidov Slo- 
venije z odločbo št. I a/59/6/52/H/St z 
dne 11. VI. 1952 in spada pod gospo- 
daisko upravo Glavne uprave invalid- 
skih podjetij Slovenije. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kokalj Franc, upravnik, samostojno, 

•t obsegu pooblastil, določenih v pra- 
vilih podjetja, Širše Ivan, računovodja, 
sopodpisuje listine računovodskega po- 
mena. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 18. avgusta 1952. 
Št. 243 317/1-1952 7673 

Zadružni register 
Pri  vsaki   registraciji  je  sedel podjetja 
otnacen v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be ali izbrisa pa v datumu 

596. 
Spremembe 

Besedilo: Obrtniška nabavna in pro- 
dajna zadruga z omejenim jamstvom v 
Celju. 

Na tretjem letnem občnem zboiu 13. 
HL 1952 so se spremenila zadružna pra- 
v"a. čisti dohodek, ki ga doseže zadru- 
?*» se prenese na koncu poslovnega 
Jeta v zadružne sklade. Zadruga ima 
tele sklade: sklad osnovnih sredstev, 
sklad za investicije, rezervni sklad, 
s.k]ad obratnih sredstev, sklad za laz- 
ui ?r zadružnikom, amortizacijski 

s£lad in sklad vodstva. S sklepom obč. 
T?ra se lahko ustanove tudi drugi 
skladi. 

Izbrišejo se Stahovnik Kari ml., Gra- 
diščnik Avgust, Pire Franc, Funk Ra- 
fael in vpišejo novi člani upravnega 
od boia: 

Cukala Maks, lasnik žage, OjstriSka 
vas. Della Mea Albin, Žagar, Jurkloš- 
ter, Pompe Milan, Žagar, Lahov graben 
pri Jurkloštru in škoberne Franc, mi- 
zarski  mojster iz Hiušovca. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 19. avgusta  1952. 

Zadr VIII 45//5 7677 

597. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Novi cerkvi. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 

z o. j., Strmec. 
Na občnem zboru zadruge 27. IV. 

1952 so se spremenila pravila. Delež 
znaša 1000 din. 

Izbrišejo se Kline Jakob, Gobec Ja- 
kob, Felicijan Jože, Tajnšek Jakob, Ko- 
lenc .Miha, Štimulak Miroslav, Kline 
Avgust ter sopodpisovalec Sire Edo in 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Tratnik Dominik, Hrenova, Goričan 
Kari, Razdel, kmeta, Tajnšek Bruno, 
lesni manipulant, Strmec, Zagrušovčan 
Avgust, Razdel, Planinšec Jože, Nova- 
ke, kmeta, Kranjc Alojz, mizar, Strmec, 
Premrl Ivan, Strmec, Lešnik Ivan, Pol- 
že, kmeta, in Žučko Alojz, upr. eko- 
nom. Hrenova. Za sopodpisovanje se 
pooblaščajo: Ulipi Vlado, trg. poslovod- 
ja, Stimec, Tajnšek Bruno, ter Sto- 
lec Janko, mesar in gostilničar. Strmec 

Okrožno sodišče v Celju ' 
dne 25. avgusta  1952. 

Zadr VII 133/3 7955 
598. 

Besedilo: Kmetijska živinorejska de- 
lovna zadruga' >25. maj-Matajurc na 
Livku. 

• Po sklepu izrednega zbora 3. VI. 1952 
je zadruga prešla v likvidacijo. 

Besedilo': Kakor doslej s piistavkom 
>v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Mašera Drago, Pera- 
ti-Livek 36. Hrast Anton, Li?ške Ravne 
17, Matelič Jožko. Jevšček-Livek 63. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne '5.  avgusta  1952. 

Zadr 8/50-8 7421 

599. 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih 

zadrug za okraj Postojna z o. j. v Po- 
stojni. 

Vpišejo se na rednem letnem občnem 
zboiu 22. VI. 1952 sprejeta nova pra- 
vila. 

Besedilo odslej: Okrajna zadružna 
zveza z o. j. v Postojni. 

Zveza deluje na podlagi pooblastil 
svojega zbora, zakonitih določb in po 
potrjenih pravilih. 

Ob vstopu v zvezo plačajo članice 
pristopnino in vpišejo ter vplačajo naj-, 
manj en delež v znesku 5.000 din na 
vsakih 50 članov. Fizična oseba plača 
ob vstopu v zvezo vpisnino in'najmanj 
en delež v znesku 1.000 din. Posamezna 
zadruga vpiše in vplača lahko tudi več 
deležev. Članice jamčijo za obveznosti 
zveze z desetkratnim zneskom vpisanih 
deležev. Jamstvo je solidarno. 

Upravni odbor šteje 7—15 članov. 
Predsednik oziioma podpredsednik 

predstavljata zvezo. V pravnih zadevah 
podpisuje za zvezo predsednik, če je. 

odsoten, pa podpredsednik in še en 
član upravnega odbora ali upravnik 
zveze. 

Na podlagi sklepa rednega letnega 
občnega zbora z dne 22. VI. 1952 se iz- 
brišejo Mulec Milan. Rudolf Franc, Me- 
le Franc, Zigmund Jože, Žnidaišič Jo- 
že. Tominp Anton, Pupis Jože in Cii 
Ivan, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Urbas Ludvik, uslužbenec, Bezuljafc 
i, Urbas Franc, kmet, Cerknica 146. 
Klemene Franc, uslužbenec, Unec 85, 
Smrdeli Alojz. Trnje 25, Kotnik Jakob, 
Podcerkev 24, Geržina Jože, Dol. Ze± 
mon 3, Trebeč Tone. Suhoi je 22, kmet- 
je; Zakrajšek Alojz, uslužbenec. Po- 
stojna, Gregorčičev drevored 9, Šile Ja- 
kob, kmet, žerovnica 3, Ogrizek Franct 
tesar, Postojna, Tomšičeva 2. Predsed- 
nik je Zakrajšek Alojz. 

Okrožno sodišče Gorica 
dne 20. avgusta 1952. 

Zt 66/47-26 ,7854 
600. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Log, 
Na zboru 20. IV. 1952 so se spremeni- 

la zadružna pravila. Delež znaša 1000 
din. 

Izbrišejo se Demšar Matevž, Maček 
Pavel, Košir Martin, Košir Anton, Dem- 
šar Janez in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Mrak Pavel, Žagar. Gaberk 10, Debe- 
ljak Zdravko, pos. sin, Visoko 2. Pla- 
tiša Matevž, kovač, Log 6, Rupar Alojz, 
kmet. Log 1, Ahlin Peter, kovač, Log 
12. fc 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. avgusta  1952. 

Zadr VI 100/7 7562 

601. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga >Belca< v Predosljah.      ,    ' 
Na zboru zadružnikov 24. VII. 1952 je 

zadruga-pienehala poslovati in prešla 
v likvidacijo. -'   • 

Likvidacijska firma: kakor doslej, t 
pristavkom »v likvidacijic. 

Likvidatorji so: Kern Franc, Orcbov- 
lje 5, Sajovic Alojzij,, Predoslje 54, 
Sušnik Alojzij, Suha 11. kmetje: Ko- 
kalj Jakob, kmet. sin, Suha 14, Umnik' 
Ana, Predoslje 41, sink Franc, Suha 9, 
Boštar Jože, Suha 2, kmetje, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj 

Okrožpo sodišče v Ljubljani 
dne 20. avgusta 1952. 

Zadr VII 71/3 7876 
602. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 'za- 
druga, Ljutomer. 

Izbrišejo se Kikec Franc, Rus Jože, 
Fiš. c Franc in vpiše novi izvoljeni član 
upravnega odbora: '  -. 

First Franc, zadružnik, Ljutomer. 
Rajh Mirko je piedsednik odbora. 

Zadr V 48 7276 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J.» 

Rndovci.   ' 
Izbrišejo se Bertalanič Viljem, Bacie 

Štefan, Pintarič Rudolf, Dervarič 
Franc, železen' Štefan in vpišejo novi 
izvoljeni  člani  upravnega  odbora: 

Sukič Anton, Radovci. Gyergyek An- 
ton, Kruplivnik, Bernjak Štefan, Radov. 
ci. Grah Franc, Kruplivnik, Smodiš 
Štefan, Radovci, kmetje 

Zadr III 44 7274 
Okrožno sodišče < v Mariboru 

dne 9. avgusta 1952.        < 
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Trgovinski register 
Vpisi 

603. 
Besedilo: sGostilna savie« (Čepovan). 
Imetnik: Savle Peter, gostilničar, će- 

'povan 120, p. Čepovan, okraj Gorica. 
Obratni medmet: Izvrševanje gostil- 

ničarske obrti. 
Okrožno sodišče v Gorici ' 

N   dne   18.   julija   1932. 
Zt 22/52-3 6668 

604. 
Besedilo: Klinkon Andrej, Sadje-ze- 

lenjava, Tolmin (Cankarjeva 5). 
Imetnik: Klinkon Andrej, Tolmin, 

Breg 12 
Obratni predmet: Prodaja sadja in 

zelenjave na drobno. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne   19.  junija   1952. 
Zt   14/52.4 5966 

ta     II • ••   I        ••»•!       •••!•• •   •• 

Razglasi sodišč 

Pozivi upnikom       > 
7384 

Po. 8. členu uiedbe o likvidaciji raz- 
merij, nastalih z zaplembo premoženja 
(Ur. list FLRJ, št. 23-126/49), je uveden 
pri okrajnem sodišču v Ljubljani li- 
kvidacijski postopek glede zaplenjene- 
ga premoženja" spodaj navedenih oseb. 

i. Lekan Jože, Ljubljana, Jegličeva 
10, nepremičnine v vrednosti 226.S00 di- 
narjev. — Zp 260/45, Zp 915/45, 
I 13S6/45 

2. Sainec Leon, Ivan in Vaso, Ljub- 
ljana, Mestni trg 21, premičnine, ter- 
Î'atve, nepremičnine, 5,583,547.83 din. — 

1968/48 
.3. Ing. Tuma Ivan, Polje 203, indu- 

strija, premičnine in terjatve, fl milir 
jonov 683.72933 din."- I 238/49 , 
r " 4. Dolinar Ivanka, Ljubljana, Pred 
ìkofijo 11, nepremičnine in terjatve, 
.455.373'din. — I 1629/47, 927/51 

5. Jezuitski red v^Ljubljani, premič- 
nine in nepremičnine, 9,812.726 din. — 
1-576/49 

6. Adamič Helena, Ljubljana, Sv. Pe- 
tra^.cesta 31, trgovina, premičnine in 
nepremičnine, 3;372.554.72 -din. — Zp 
'1406/46 

7. Čekada Andrej,_ Ljubljana, Sv. Pe- 
tri cesta, 1.6, trgovina, premičnine in 
nepremičnine, 3,626.692.90 din. — I 
2379/48    • 

, S. pečnik Vladimir, Ljubljana, Bara,- 
gova 13, obrt, premičn'ne in terjatve, 
663.133.54 din. — I 259/49 

10. Tuma Branimir, Ljubljana, škof- 
,ja 9. industrija, premičnine in terjatve, 
4,111.904.60 din. — I 87/49 *    . 
. 11. šumi Fianc, Ljubljana, Lepodvor- 
ska ;13,. trgovina, premičnine in terja- 
tve. 2294.052.93 din — I 2(62/48 
'"'P. Sever Franc. Jezica 28, premični- 
ne in nepremičnine, 42S.039.65. din. — 

"Zp 196/45, I 266/52        '       i 
13. Druškovič Veko " Ljubljana, 

Bernekef,ievav22.,premi.", ;ne in nepre- 
mičnine, 3S7335 din. — T 241/49 

I\ Ing4 Vidmar Stane Savije 99, pie. 
mičnine in.nepremičnine, 1,824545 din. 
— • 239//49 

'15. Sédovnik Franc, Ljubi Jana, Pod- 
junska 19. obrt, premičnine in terjatve. 
2.209.065 din. — I, 575/49 

16. Hiti Ludvik.'Ljublim-i   Vodniko- 
va  50/ prenv'f'nine,  273500 ; din.   —  I? 

266, 459, 907/51' ••''-•. 

17. Kocbek Viktor, Ljubljana, Ko- 
menskega 26, nepremičnine, 661.400 di- 
narjev. — I 25/49 

18. Šubic Živa, Ljubljana, Muzejska 
3, premičnine, 355.924 din — I 230/49 

J 9. Rigler Pavla, Ljubljana, Piivoz 8, 
piemičnine in nepremičnine, 249.728 di- 
narjev. — I 215/50 

-20. Zaje Andrej, Ljubljana, Obirska 
10, premičnine in nepremičnine, 123.340 
dinarjev. — I 335/50 

21. Zaje Bo/.ena, Ljubljana, Obirska 
10, premičnine in nepremičnine, 84.820 
dinarjev, — I 336/50 

22. tiokal Anton, Ljubliana, Gradišče 
9, piemičnine, 19.150 din. — I 240/49 

23. Istenič Franc, Ljubljana, Grohar- 
jeva 7, premičnine, 429.586 din. — 
I 218/49 

24. Jevnikar Anton, Zreče pri Poljča- 
nah, nepremičnine, 4.725 din. — 'I 92/49 

25. Jučec Rudolf, Ljubljana, Cigale- 
tova ), nepremičnine, 207.360 din. — Zp 
456/4? in t 118/491 

26. Prelog Anton, Ljubljana, Miklo- 
šičeva 34, premičnine, 48.931 din, — I 
283/50 

27. Kregat Janko, Ljubljana, Ziinj- 
skega 4, nepremičnine, 325.166 din. — 
I 452//49 

28. Seme Franc, Ljubljana, Resljeva 
16, premičnine in nepremičnine, 37.160 
dinarjev. — I 6S6/49 

29. Dragar Anton. Šmartno ob Savi 
28, premičnine in nepremičnine s priti- 
klinami, 444.356.30 din. — I 696/49 

30. Diesar Franc, Savije 25, premič- 
nine in .nepremičnine s pritiklinami, 
1,603.476 din. — I 775/49    • 

31. Cajhen Franc, Sneberje 72, pre- 
mičnine in  nepremičnine, 271.653  din. 
— I 800/49 

32. Gril Ivanka roj. Vilfan, Polje 100, 
nepremičnine. 454.800 din. — I 530/50 

35. Perpar Viktor. Ljubljana, Hra- 
deckega 27, piemičnine in nepremični- 
ne, 122.716 din. — I 932/50 

34. Sliš. Vinko, Ljubljana, Bolgarska 
21a, premičnine in nepremičnine 175.875 
dinarjev. — I 923/49 

55. Wolkensberg Isabella, Ljubljana, 
CilenŠkova'4, nepremičnine 118.900 din. 
— I 889/49 

36. KambiČ Bdfcomir, Ljubljana, Pred 
škofijo 7, premičnine, 17.967 din. — T 
610/50 

37. Trebušak Maks, Podgora 47, obrt 
in premičnine, 668.387.50 din. — I 
"339/50 .,«...' . ;• 

58. Pi of. Kosir Mirko, Ljubljana. Al- 
jaževa. 16, .premičnine, terjatve in ne- 
premičnine, 485.40.7 din, ~,I 521/49        ' 

39. Irkič Viktor, Ljubljana, Sv. Petra 
cesta 65, objt, premičnino in nepremič- 
nine, 976.766 din. — t 532/49, 
, 40. Grum Franc„Slapć 10, premičnine 
in nepremičnine s ptitiklinami, 758.896 
dinarjev. — I 338/49 

41. Anžič Franc, Sneberje 73, obrt in 
'premičnine, 663.227 din. — T 367/49. 

Vsi upniki se pozivajo, da v roku 60 
dni pO objavi tega razglasa priglasijo 
svoje terjatve nasproti zaplenjenemu 
premoženju in obenem dokažejo, da' so 
že svojčas terjatve in izločilvene zob- 
tevke pravočasno priglasili oziroma iz- 
tožili ali da iim rok za vložitev tožbe 
n0 

r< in 21. členu' zakona_ o zaplembi 
premoženja in o izvajanju zaplembi: 
še ni potekel; pozneje vložene prigla- 
sitve bodo zavrnjene kot zapoznele. 
; Organi, ki upravljajo zapleti jenopre- 
moženje, morajo v istem roku predlo- 

žiti popis premoženja iu terjatve na- 
sproti .tretjim osebam ter se izjaviti o 
izterljivosti posameznih terjatev. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 30, junija 1952. 

Su 55/49—13    - 6090 
Po 8. členu uredbe o likvidaciji raz- 

merij, nastalih z zaplembo premoženja 
(Ur. list FLRJ, št. 25-126/49), je uveden 
likvidacijski postopek pri okiajnem 
sodišču 1 v Mariboru glede zaplenjene- 
ga premoženja spodaj navedenih oseb. 

1. I 508/49 — Bregaut Štefan in Mina, 
posestnika, Slivnica 21, nepremičnine, 
vi. št. 28, 40 k. o. Slivnica in vi. št. 4, 
9, 17 k. o. Creta, vi. št. 236 k. o. Skoke 
in vi. št. 13 k. o. Radizel, s premični- 
nami v cenilni vrednosti 643.074 din 

2. I 346/49 — Uršič Helena, posestni- 
ca, Bresternica 9, nepremičnine, vi. št. 
121 in 174 k. o. Biesternica, s premični, 
nami, 552.761 din 

3. I 457/49 — Kaminski Andi e j, Para- 
skave in Aspazija, posestniki na Po- 
brežju pri Mariboru, GubČeva 24, ne- 
premičnine, vi. št. H k. o. Orešje, vi. 
št. 53 k. o. Vrtiće, s premičninami, 
475.105 din 

4. I 510/49 — Tavčar Jožko, trgovec v 
Mariboru, Jurčičeva 3, in Tavčar AnT 
ton, mesar istotam, premičnine, 136.296 
dinarjev 

5. I 511/49 — Novaček Antonija, go- 
spodinja, Maribor, Stalingrajska '44, 
premičnine, 97.470 din 

,46. I 579/49 — Vrhnjak Alojzij, žup- 
nik, Ribnica na Pohorju, nepremičnina, 
vi. št. 676 k. o. Razvanje in premičnine, 
47.520 din 

7. T 679/49 — Macun Pavel, trgovski 
pomočnik, Maribor, Strosmajerjeva 8, 
premičnine, 16,518 din 

S. T 697/49 — Kaličnik Vladimir, urar, 
Maiibor, Cankarjeva 36, premičnine, 
299.045 din in gotovine 32.441  din 

4. I 16/50 — Marin Terezija, posest- 
nica, Gornje Ruclvanje 18, nepremični- 
ne, vi. Št. 38 k. o. Zg. Radvanje in pre- 
mičnine, 253,476 din 

10 I 57/50 _ Požun Adolf, monter, 
štore pri Celju, premičnine, 4730 din 

11. 1 106/50 —jšušteršič Viljem, gim- 
nazijski ilCitelj," Maribor, Smetanova 
44, premičnine, 6484 din 

12. I — 252/30 — Lenič Jožef, avto- 
mehanik, Maribor, Tržaška 39, premič- 
nine,'25.749 din 

13. I 312/50 — Turič Herbert, indu- 
strijski tehnik, Maribor, Kettejeva 3, 
premičnine, 5400 din 

14. I 385/50 — Slekovec Vilko, name- 
ščenec, Maribor, Vrtna 11, premičnine, 
207.464 din 

15. I 403/50 —^.alik Štefan, tov. dela- 
vec, Maribor, Koroška 18, gotovina v 
znesku 43.705 din 

16. 1 462/50 — Koren Emilija, posest- 
nica, Maribor, Heroja Šercerja 41, ne- 
premičnie, '/» vi. št. 603 k. o. Studenci, 
43,770 din 

17. I 575/50 — Lešnik Terezija, po- 
sestnica, Sp. Radvanje 8, nepremičnine, 
vi. št;" 49 in 455 k, o. Sp. Radvanje I 
del. in premičnine. 390.700 din 

18. I 651/50 — Zajšek Adeln, name- 
ščenka, Studenci pri Maiiboru, Ciril 
Metodova 4, premičnine. 117.534 din 

19. I 642/30 — Jere Edvard, mizar. 
Maribor,- Popovičeva 3, premičnine. 
32.000 din 

'20. I 83/51 - Bebik Jože. kovač. Ma- 
ribor, Trg svobode 3, premičnine, 
176.960 din l. 
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5. člen 

Vse vinogradniške površine, ki so bile v določe- 
nem času za obnovo priglašene in zasajene, morajo 
biti pregledane po strokovnem organu, ki ga določi 
svet za gospodarstvo OLO Ljutomer. 

6. člen 

Evidenco o izdanih dovoljenjih in izvršenih ob- 
novah vodi svet za gospodarstvo OLO Ljutomer. 

7. člen 

• Vsak lastnik oziroma koristnik nasada mora hra- 
niti certifikat o zajamčeni pristnosti trsnega mate- 
riala, ki ga je izdal dobavitelj trsja. Isto velja tudi za 
vinograde, zasajene s trsjem iz lastne trsnice. 

8. člen 

Zoper odločbe, izdane po 4. členu tega odloka, 
ima lastnik oziroma koristnik pravico pritožbe na 
OLO Ljutomer v 15 dneh od dneva prejema odločbe. 
Dokončno odločbo izda OLO Ljutomer po poprej- 
šnjem zaslišanju pristojnega strokovnega organa. 

9. člen 

Določbe tega odloka ne veljajo za zasajanje raz- 
nih brajd in trsja do 200 kosov, če služi pridelek 
trsja zgolj za lastno uporabo. 

10. člen 

Kršitve predpisov tega odloka se kaznujejo z 
denarno kaznijo do 3000 din. 

11. člen       i 

Natančnejše predpise za izvrševanje tega odloka 
izda svet za gospodarstvo • OLO Ljutomer. 

12. člen 

Ta odlok prične veljati z dnem objave v VUrad- 
nem listu LRS«. 

St. I 1257-1213/2/52 
Ljutomer, dne 2. avgusta 1952. 

Predsednik OLO:     > 
Verdev Bogomir 1. r. 

141. 

Na podlagi 15. in 107. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46-428/51) izdaja okrajni ljudski odbor Lju- 
tomer na svoji tretji redni seji dne 2. avgusta 1952» 
na predlog sveta za gospodarstvo OLO Ljutomer 

odlok 
o nadzorstvu nad proizvodnjo trsnega materiala 

1. člen 

Vse trsnice vseh sektorjev lastništva, ki izpol- 
njujejo pogoje za svoj obstoj po predpisih uredbe 
vlade LRS o trsnicah in sadnih drevesnicah z dne 
'•* januarja 1949 (Ur. list LRS, št. 29/49) ter delajo na 
območju okraja Ljutomer, se postavljajo pod stalno 
strokovno kontrolo sveta za gospodarstvo OLO Lju- 
tomer. ' ....„ r,V. 

2. člen 
Vsi matičnjaki, ki so namenjeni proizvodnji ame- 

riških ključev, morajo biti sortno čisti. 
Lastniki matičnjakov morajo obstoječe matič- 

njake po občinskih ljudskih odborih priglasiti svetu 
za gospodarstvo OLÓ Ljutomer v enem mesecu po 
izidu tega odloka. 

Po priglasitvi matičnjakov določi svet za gospo- 
darstvo OLO Ljutomer organ, ki opravi pregled 
matičnjakov. Pregledi morajo biti opravljeni najpoz- 
neje v dveh mesecih po priglasitvi., 

Organ, ki je določen za pregled matičnjakov, 
zaukaže ha stroške lastnika krčenje oziroma čiščenje 
tistih matičnjakov, ki so zasajeni z neprimernimi vr- 
stami ali ki niso sortno čisti. 

. ' 3. člen 
Novi matičnjaki se smejo zasajati le po poprejš- 

njem dovoljenju sveta za gospodarstvo OLO Ljuto- 
mer, in sicer le z vrstami, ki so v dovoljenju izrecno 
označene. 

4. člen > 
Lastniki  trsnic morajo predložiti vsako leto  do 

15. decembra cepilni načrt za naslednje leto, svet za 
gospodarstvo OLO Ljutomer pa do 15. januarja na- 
slednjega leta cepilni načrt potrdi ali spremeni. 

5. člen r 

Stanje trsnic se pregleda vsaj enkrat, v čajsu vege- 
tacije in enkrat po izvršenem izkopavanju in sorti- 
ranju cepljenk. Šele po zadnjem pregledu je prodaja 
cepljenk na podlagi izdanega dovoljenja mogoča. 

6. člen 
Proizvajalec. trsja mora poleg računa izdati tudi 

certifikat o dobavljenem trsnem materialu. V certifi- 
katu mora biti potrjena pristnost sorte in podlage, 
prav tako pa morajo biti potrjeni tudi podatki o po- 
reklu cepičev. N 

7. člen 
Zoper odločbe, izdane po četrtem odstavku 2. 

člena in po 4. in 5. členu tega odloka ima lastnik 
pravico pritožbe na OLO Ljutomer v 15 .dneh od 
dneva prejema odločbe. Dokončno odločbo izda OLO 
Ljutomer po poprejšnjem zaslišanju pristojnega stro- 
kovnega organa. ' 

8. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo za vinogradnike, 

ki vzgajajo za lastne potrebe do 500,cepljenk letno 
in uporabljajo primerne podlage in cepiče selekcioni- 
ranih trt 

,  ,: 9- žlen' 
Prekrški predpisov tega odloka se kaznujejo z 

denarno kaznijo do 3000 din. 

10i člen 
Natančnejše predpise za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo OLO Ljutomer. - 

•    11. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
št. I 1257-1213/4/52 . . '       ..    J. 

. Ljutomer, dne 2. avgusta 1952. .     ., 

•_'••••    Predsednik-OLO: 
Verdev Bogomir 1. i. , 
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142. 

Na podlagi 15. in 107. člena "zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19-89/52) v zvezi 
z določbami uredbe vlade LRS o obveznem zatiranju 
škodljivcev in bolezni sadnega drevja (Uradni list 
LRS, št 11-51/50) izdaja okrajni ljudski odbor Ljuto- 
mer na predlog sveta za gospodarstvo OLO Ljutomer 
na svoji tretji redni seji dne 2. avgusta 1952 

odlok 
o zatiranju škodljivca ameriškega — murvovega — 

prelca (Hyphantria cunea) na območju okraja 
Ljutomer 

1. člen 
Vsi imetniki (lastniki, uživalci, zakupniki), ki 

imajo kakršen koli nasad sadnega drevja ter gozdove, 
morajo od 20. maja do 30. septembra stalno pregledo- 
vati sadno drevje in druge ogrožene rastline ter 
gozdove. 

Prav tako morajo opravljati stalne preglede tudi 
logarji v gozdovih ter cestarji v obcestnih nasadih. 

2. člen 
Vse najdene okužbe po ameriškem — murvovem 

— prelcu je treba takoj odstraniti in zapredke uničiti. 

3. člen 
Vsako okužbo po ameriškem prelcu je treba takoj 

priglasiti občinskemu ljudskemu odboru. Občinski 
ljudski odbori organizirajo in. nadzirajo zatiralne 
akcije. 

4. člen 
Občinski ljudski odbori morajo poučiti prebivalce 

svojega območja o nevarnosti, ki jim grozi od škod- 
ljivca — ameriškega prelca, ter pošiljati svetu za go- 
spodarstvo OLO Ljutomer redna poročila o opravlje- 
nih stalnih pregledih. 

5. člen 
Prekrški predpisov tega odloka se kaznujejo z 

denarno kaznijo do 3000 din. 

6. člen 
Natančnejše predpise za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo OLO Ljutomer. 

7. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. '• 
Št. I 1237-1213/5/52 
Ljutomer, dne 2. avgusta 1952. 

Predsednik OLO: 
Verdev Bogomir 1. r. 

Popravek 
V odločbi o imenovanju okrajne volilne komisije 

•za okraj Šoštanj (Uradni list LRS, št. 24-131/52) čitaj 
pravilno Florjan (ne Florjane) Izidor; 

v odločbi o imenovanju okrajne volilne komisije 
za okraj Slovenj Gradec (Uradni list LRS,-št. 24-135/52) 

, Čitaj pravilno Siseraik (ne Sisernik) Ivo ter Skeriov- 
nik (ne Škerlovnik) Ivo mlajši. ' Uredništvo 

Pregled »Uradnega lista FLRJe 
Št. 40 z dne 2. avgusta 1952: 

489. Uredba o vskladitvi gospodarskih predpisov' zveznih 
organov državne uprave z novim gospodarskim siste- 
mom. 

490. Odredba o ureditvi prometa z Žiti. 
491. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o 

voznih olajšavah za delavce in uslužbence v železni- 
škem, rečnem in pomorskem prometu. 

Popravek uredbe o določanju in o prevedbi pokojnin. In 
invalidnin. 

Št. 41 z dne 6. avgusta 1952: 
492. Obvezna razlaga 6. člena zakona o dajanju amnestije 

in pomilostitve. 
493. Obvezna razlaga sedmega odstavka 37. člena zakona 

o državnih uslužbencih. 
494. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o olaj. 

šavah v gostinstvu med letnim dopustom. 
495. Odločba o obveznosti določenih gospodarskih podjetij, 

da morajo na zahtevo Uprave za materialne rezerve 
kupovati, hraniti in prodajati blago.- 

496. Pravilnik o spremembah pravilnika o izpitih za čine 
oficirjev Ljudske milice. 

497. Odredba o spremembi pogodb o dobavi kuriva (drv in 
premoga) za Široko potrošnjo. 

498. Navodilo o spremembi navodila o prevedbi uslužben. 
cev zdravstvene stroke na nove nazive in plače. 

499. Odločba o znižanju enotnih prodajnih cen. na drobno 
za moko în kruh. 

600. Odločba o znižanju enotnih prodajnih cen. na drobno za 
mast in sladkor. 

501. Odločba o znižanju enotnih prodajnih cen na drobno 
za tobak in tobačne izdelke. 

502. Navodilo o povračilu razlik pri cenah za moko, kruh, 
mast, jedilno olje in sladkor, ki so nastale zaradi zni- 
žanja cen. 

503. Navodilo o načinu povračila (regresa) razlik pri cenah 
sladkorja, uporabljenega v proizvodnji, podjetjem ži- 
vilske industrije. 

504. Navodilo o povračilu razlik pri cenah za tobak In 
tobačne izdelke, ki so .nastale zaradi znižanja cen. 

505. Odločba o odpravi zagotovljene preskrbe s kurivom. 
506. Odločba o enkratnem povračilu za neizrabljene potroš- 

niške nakaznice za kurivo. 
507. Odločba o znižanju tarifnih postavk za prevoz kuriva, 

namenjenega ia Stroko potrošnjo. 
508. Odločba o povračilu (regresu) 75?/o od prevoznih 

stroSkov za zaloge, kuriva v državnih trgovinskih pod- 
jetjih s kurivom.. 

509. Odločba o izplačevanju dela prejemkov uživalcem 
osebnih in družinskih, pokojnin in invalidnin v bonih 
za kupovanje-industrijskega blaga z 80% popustom- 

510. Odločba o prehodu* Studentov odpravljene Novinarske 
in diplomatske visoke'Šole v Beogradu na druge fa- 
kultete.       '   .' 

511. Odločba o spremémbàhin dopolnitvah odločbe o opro- 
stitvi posebne takse ta goCtfa&e sobe.    ' 

Izdaja »Uradni liet LRS<. — Direktor to odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik _ tlaka tMk&ma >Toneta TomSfča« — val » 
LJubljani. — Naročnina: letno 540 din. — Posamezna Stev0ka: 8 din do 8 etranl, veake nadaljnje'4 etrant 4 din ve?, P° 
fjoiti 8 din več. — Uredništvo ia uprava: LJubljana, Kidričeva (prej Gajeva) ulica B, poetai predal 838. — Telefon uprave 65-79 

M Čekovni račun: 601.901804 
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143. Uredba o ukinitvi Glavne'direkcije za nabavo >n raz- 
deljevanje sanitetnega blaga. 

144. Odločba o spremembi odločbe o postavitvi komisije 
vlade LRS za izdajanje odločb, ki spadajo v izključno 
pristojnost komisije vlade po predpisih o nazivih in 
plačan uslužbencev državnih organov. 

145. Odločba o tem, koliko vajencev morajo imeti obrtni 
obrati. ; 

146. Odločba   o   ustanovitvi   kovinarske   vajenske   šole V, 
Storah pri Celju. 

147. Odlok MLO Maribor o hišnem redu. 
148. Odlok OLO Kočevje o obveznem zatiranju plevela. 
149. Odlok OLO Tolmin o razglasitvi 4. februarja za ljud- 

ski praznik okraja. 

Vlada Ljudske republike Slovenije 

143. 

Na podlagi drugega odstavka 78. jelena ustave LRS 
izdaja vlada LRS na, predlog Sveta vlade LRS 'za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko 

uredbo 
o ukinitvi Glavne direkcije za nabavo 

in razdeljevanje sanitetnega blaga 

1. čl en 

Glavna direkcija za nabavo in razdeljevanje sani- 
tetnega blaga, ki je bila ustanovljena-z uredbo vlade 
LRS, št. S-zak.516 ž dne 4. oktobra 1047 (Uradni list 
LRS, Št. 43-258/47), se'ukine ia* preneha dne 30. av- 
gusta 1952 s poslovanjem. 

2. člen 

Likvidacijo ukinjene Glavne direkcije izvede 
likvidacijska komisija, ki jo imenuje predsednik vlade 
LRS za ljudsko zdravstvo in socialno politiko, v spo- 
razumu z Ministrstvom za finance LRS po uredbi b 
postopanju pri likvidaciji gospodarskih, podjetij 
(Uradni list FLRJ, št. 57-545/51). 

3. člen 

Osnovna sredstva Glavne direkcije v likvidaciji 
razdeli predsednik Sveta vlade LRS za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko sorazmernotmed gospodarska 
Podjetja, ki šb bilk doslej v upravi te glavne direkcije. 

4. člen ' 

>.      Ta uredba velja od dneva objave v vUradnem li- 
stu LRS«.                                                               •   •    • 

"     St. • 775/1-52.      ' ' 
Ljubljana, dne 31. avgusta 1952. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1- r. 

A. 

Minister-pxedsednik S*eta vlade' LRS 
za ljudsko zdravstvo in socialno politiko: 

.»•,„.• Dr. Jože Potrč 1. r. ,- 

4 144. 

Na podlagi 42. člena temeljne uredbe o'nazivih 
in plačah uslužbencev državnih organov izdaja' vlada 
LRS * ',''";. 

odločbo  '      ; "..''['/,'', 
o spremembi odločbe o postavitvi komisije vlade LRS 
za izdajanje odločb, ki spadajo, v izključno pristoj- 
nost komisije vlade po predpisih p nazivih in plačah 

uslužbencev državnih organov";' 

1. Razrešita se člana komisije: .  j 
Franc Popit, namestnik predsednika "Sveta vlade 

LRS za industrijo, 
 1JkIirio.~Zlatnar;.,sekretar   za, „personalno   službo 
vlade LRS.i'   • ;  .-;:; • • i   ,v: ' • •_ ,   <,,; , ; '   :-.i V--" 

2. Za člana komisije se imenujeta: ,      .*:       ': , < 
Franc Kimovec,' minister-namestnik ; predsednika 

Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo,        •/./.-' >> 
Jože Kladivar,   načelnik oddelka  za 'kadre/CE 

KPS.        '   • .'•"••   ;•'  ..-.-:•_<. < 
3. Ta odločba velja takoj. ' ,* 

.     St. S-420/6-52 , . .  .,     "' 
Ljubljana, dne 3. septembra 1952. '    '• 

Predsednik, vlade LRS:   ,. 
Miha Marinko l.;r«    •> 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
- •;••    '       •  .,-   .     ••-;<• -' • ' 

Na-podlagi 26. člena uredbe o vajencih (Ur. list 
FLRJ, št. 39-478/52) izdaja Gospodarski svet.vlade LRS 

'•.••/        .odločbo .. i-:   < . 
o tem, koliko vajencev morajo imeti obrtni obrati ' 

1. Število vajencev, ki jih morajo,-imeti .obrtni 
obrati (državni obrtni obrati, obrtniške zadruge, za- 
sebni obrjtni obrati ter odprte obrtne,delavnice.držav- 
nih uradovJn zavodov, podjetij, družbenih in zadruž- 

1 nib organizacij) se^ glede na število v obrtnem obratu 
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zaposlenih kvalificiranih delavcev (obrtnih mojstrov 
in obrtnih pomočnikov) določi tako, da pridejo: 

na enega ali dva kvalificirana delavca — en vaje- 
nec, 

na tri kvalificirane' delavce — dva vajenca, 
.     na štiri kvalificirane delavce,— trije vajenci, 

v obratih, ki imajo več kakor štiri kvalificirane 
delavce, pà še po en vajenec na vsake nadaljnje tri 
delavce, to je na 5 ali 6 kvalificiranih delavcev *— 
trije vajenci, na 7, 8 ali 9 kvalificiranih delavcev — 
štirje vajenci, na 10, 11 ali 12 kvalificiranih delavcev 
— pet vajencev itd. 

V število kvalificiranih delavcev se štejejo tudi 
voditelji in. lastniki obrtnih obratov, ne štejejo se pa 
kvalificirani delavci, ki so stari nad 60 let. 

2. Žensko mladino morajo imeti kot vajehke obrt- 
ni obrati vseh strok, razen v tehle obrtnih strokah: 
podkovsko kovaštvo; kotlarstvo in bakrarstvo; klju- 
čavničarstvo (stavbno, umetno in orodjarsko ter izde- 
lovanje tehtnic); kleparstvo (stavbno, ornamentalno, 
galanterijsko in karoserijsko); livarstvo (umetno); in- 
atalaterstvo parnega, vodnega in zračnega ogrevanja; 
elektromontaža (dvigal in drugih elektromotornih na- 
prav); Yulkanizacija; kamnoseštvo, in kiparstvo; vod- 

' njakarstvo; krovstvo; tesarstvo; dimnikarstvo; mesar- 
stvo; izdelovanje klobas in črevarstvo. 

Za   obrtne   obrate   kovinskih,   elektrotehničnih, 
gradbenih in lesnih strok, razen obrtnih strok, na- 
štetih v prednjem odstavku, mora biti razmerje med 

- moško in žensko mladino en vajenec proti eni yajenki. 

Za druge obrtne stroke, razen tistih; ki so po 
prvem odstavku izvzete, mora biti razmerje med mo- 
ško in žensko mladino en vajenec proti dvema va- 
jenkama. 

Razmerje med številom vajencev in vajenk po 
določbah drugega in tretjega odstavka te točke velja 
za območje okraja oziroma mesta. To razmerje je ob- 
vezno samo, če se priglasi za učenje poklica v posa- 
meznih obrtnih strokah zadostno število ženske 
mladine. 

3. Okrajni in mestni ljudski odbori določijo vsako 
leto do 15. avgusta po zaslišanju okrajne oziroma 
mestne obrtne zbornice, koliko mora imeti vsak obrtni 
obrat vajencev in vajenk. 

Za obrtne obrate tehle strok: instalaterstvo parne- 
ga, vodnega in zračnega ogrevanja; optika; pasarstvo 
(cizelarstvo in kovinostiskarstvo); izdelovanje akumu- 
latorskih baterij; vulkanizacija; vodnjakarstvo določi 
okrajni oziroma mestni ljudski'odbor število. vajen- 
cev v mejah 1. in 2. točke te odločbe. 

Za obrtne obrate drugih obrtnih strok določij 
okrajni oziroma mestni ljudski odbor glede na potre- 
be po zagotovitvi obrtnih kadrov, število,vajencev ini 
vajenk praviloma v mejah l/ in 2. točke, lahko pa 
določi tudi nižje število, vendar skupno število vajen-' 
cev in vajenk, ki jih morajo; imeti vsi obrtni obrati 
posamezne obrtne stroke v okraja oziroma" mestu, ne 
sme biti manjše kot 40% kvalificiranih delavcev v. 

> vseh obrtnih i obratih posamezne stroke. 

4. Znesek prispevka, ki ga morajo plačevati po- 
/^eamezni obrtni obrati po 28. členu uredbe o vajencih, 

se določi na 1000 din mesečno za vsakega vajenca; kf 
ga ima obrtni obrat manj, kot bi moral imeti vajencev- 

oziroma vajenk glede na število kvalificiranih delav- 
cev po odločbi okrajnega oziroma mestnega ljudskega 
odbora. 

. 5. Za. leto 1952 morajo izdati okrajni in mestni 
ljudski odbori odločbe po 28. členu uredbe o vajencih 
najpozneje do 30. septembra 1952. 

6. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. III/1-491/4-52 
Ljubljana, dne 8. septembra 1952. 

Za podpredsednika vlade LRS 
in predsednika Gospodarskega sveta: 

Franc Leskošek 1. r. 

Na podlagi 8. člena uredbe o strokovnih šolah 
(Uradni list FLRJ, št. 39/52) izdajam 

odločbo 
o ustanovitvi kovinarske vajenske šole v Štorah 

pri Celju 

1. Ustanovi se kovinarska vajenska šola v štorah 
pri Celju. 

2. Kovinarska vajenska šola v Štorah pri Celju 
je periodična šola. Pouk v šoli je teoretičen in traja 
za vsak razred v vsaki izmeni po tri mesece na leto. 

3. Sola je namenjena vajencem, ki se učijo v 
podjetjih in obrtnih obratih-na območju Ljudske re- 
publike Slovenije za kvalificirane delavce oziroma 
obrtne pomočnike kovinarskih strok. 

4. Vajence za posamezne izmene porazdeli upra- / 
vitelj šole. 

5. Sola ima internat. 
6. Sola začne poslovati 1. septembra 1952. 

Za ministra-predsednika Sveta vlade LRS 
za prosveto in kulturo 

minister-namestnik: • 
Franc Kimovec 1. r. 

OdlokMiudskih odborov 
14?. 

Po 9. točkil36. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin objavljam odlok o hišnem redu» 
ki ga je sprejel Mestni ljudski odbor Maribor na 
V. redni seji dne 30. julija 1952, in ki se glasi: 

\ /Odločba 
o hišnem redu 

1. člen 

S hišnim redom se urejajo razmerja med hišnin» 
lastni.koip. ter ; najemniki in podnajemniki stanovanj- 
skih in poslovnih prostorbv ter se z njim določi obseg 

/ 
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in način uporabe v najem danih prostorov kakof tudi 
dolžnosti in pravice sveta stanovalcev, hišnega lastnika 
(upravitelja) in stanovalcev. 

2. čl en 

Pred vselitvijo oziroma izselitvijo je dolžan na- 
jemnik javiti dan vselitve oziroma izselitve svetu 
stanovalcev oziroma hišnemu lastniku. 

üb prevzemu in predaji se ugotovi stanje stano- 
vanjskih prostorov z zapisnikom, ki ga podpišeta 
najemnik in hišni  lastnik oziroma  njegov zastopnik. 

3. člen 

Po podpisu zapisnika je najemnik dolžan še pred 
vselitvijo podpisati najemno pogodbo, ki mu jo pred- 
loži hišni lastnik. 

Stanovalci se morajo vselitvi in izseliti v skladu 
2 obstoječimi stanovanjskimi predpisi. 

4. člen 

Najemnik sme sprejeti podnajemnika oziroma 
oddati dele stanovanja v podnajem le s privolitvijo 
hišnega lastnika in v skladu z obstoječimi stanovanj- 
skimi predpisi. 

5. člen 

Po odpovedi najemnega razmerja mora najemnik 
dovoliti interesentom ogled stanovanja, in sicer vsak 
dan med 10. in 12. ali med 16. in 18. uro. 

6. člen 

Najemnik ne sme pri izselitvi predati stanovanj- 
skih oziroma poslovnih prostorov v slabšem stanju, 
kot jih je prevzel, in mora vsako okvaro na svoje 
stroške popraviti, kolikor ni nastala po normalni ob- 
rabi, sicer stori  to  lastnik  na  najemnikove  stroške. 

Ob izselitvi je najemnik dolžan izročiti lastniku 
oziroma njegovemu pooblaščencu vse ključe stano- 
vanja, veznih vrat in drugih prostorov, morebitne iz- 
gubljene ključe pa mora nadomestiti. 

7. člen 

Prenovitve ali prezidavo smejo izvršiti najemniki 
samo po poprejšnjem dovoljenju lastnika. Ob izselitvi 
ïnora najemnik pustiti prostore brez odškodnine v ne- 
spremenjenem stanju, razen če je bil sklenjen dru- 
gačen dogovor med najemnikom in hišnim lastnikom. 

8. člen 

Skupni prostori, kot dvorišča, odprte kleti, stop- 
nišča, hodniki, dvigala, pralnice itd., ter studenci in 
vodnjaki morajo biti na razpolago vsem stanovalcem, 
pas, način uporabe in čiščenja teh prostorov določi 
uišni lastnik oziroma upravni organ v sporazumu s 
'vetom stanovalcev. 

Uporaba dvigal je dovoljena stanovalcem samo 
v okviru strokovnih navodij. Mladoletni pod 15 leti ne 
smeJQ uporabljati dvigal brez spremstva odrasle 

• «sebe. -•-.-- 

9. člen 

a) Najemnik je dolžan: 

1. vzdrževati najete prostore v rabnem stanju, 
kakor jih je prevzel; 

2. paziti na red in čistočo najetih in skupnih pro- 
storov; 

3. vesti se tako, da ne moti miru in počitka stano- 
valcev, posebno od 22. do 6. ure; 

4. takoj javiti lastniku oziroma upravnemu or- 
ganu pomanjkljivosti, ki jih mora najemodajalec dati 
popraviti; 

5. skrbeti, da se ne okvarijo vodovodne, električ- 
ne, plinske in ogrevalne instalacije, posebno zaradi 
mraza in mokrote; 

6. plačati najemnino do vsakega 5. v mesecu vna- 
prej, če ni s pogodbo določeno drugače; 

7. pri dovozu kuriva, vselitvi in izselitvi takoj 
očistiti pločnike in druge prostore. 

b) Na lastne stroške mora najemnik: 

1. pobeliti stanovanjske oziroma poslovne prosto- 
re, kakor hitro se za to pokaže potreba, ki jo ob 
sporu ugotû\lja sanitarni in gradbeni inšpektor MLO, 
kuhinjo pa mora pobeliti vsaj  vsako tretje leto; 

2. uničiti mrčes, če se pojavi; 

5. očistiti štedilnik vsak mesec, peč pa po potrebi, 
zlasti  pred začetkom ogrevanja v jeseni; 

4. oskrbeti takoj po okvari mala popravila, kot 
popravilo električnih stikal in varovalk, vodovodnih 
tesnil v pipah, poškodovanih ključev in ključavnic, 

| zvonca na vratih, razbitih pečnio ob pečeh in štedil- 
nikih, plovk in tesnil v rezervoarjih, stranišč z vod- 
nim izpiranjem, razbitih stekel in podobno; 

6. razkuževati stranišča brez vodnega izpiranja s 
primernimi dezinfekcijskimi sredstvi. 

Najemnik je odgovoren za škodo, ki bi nastala 
zaradi zanemarjanja njegovih dolžnosti. Če najemnik 
sam ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih je dolžan od- 
praviti, izvrši to lahko lastnik oziroma upravni organ 
na njegove stroške. 

10. člen 

Najemnikom stanovanj in skupnih prostorov je 
prepovedano storiti kakršno koli dejanje, ki bi uteg- 
nilo povzročiti škodo v stanovanju ali v poslopju ali 
pa motiti mirno sožitje med stanovalci. 

Prepovedano je zlasti: 
1. sekati drva ali drobiti premog v prostorih, ki 

niso za to določeni; 
2. uporabljati strojne naprave, ki povzročajo ro- 

pot; šivalne in druge stroje, ki so za domačo potrebo, 
je treba pri uporabi primerno podložiti, da se ropot 
zmanjša; 

3. v času nočnega počitka med 22. in 6. uro igrati 
na zvočnih instrumentih, peti ali drugače kaliti nočni 
mir; 

4. igrati na dvorišču nogomet ali drugo podobno 
igro, ki bi utegnila ogrožati telesno varnost stano- 
valcev ali povzročiti škodo na poslopju, vpiti na dvo- 
riščih in hodnikih: 

5. pljuvati na tla ali drugače ponesnažiti poslopje; 



Stran 250 URADNI LIST St. 26 - 9. IX. 1952 

6. iztepavati predmete ali odlagati pepel in od- 
padke na mestih, ki niso za to določena, na določenih 
mestih pa samo v času, ki ga določijo stanovalci v 
sporazumu s svetom stanovalcev in lastnikom hiše; 

7. prati in sušiti perilo v stanovanjih, če je na 
razpolago pralnica ali prostor za sušenje perila; v 
hišah, kjer teh naprav ni, uporabljati druge prostore 
v te namene, kakor jih je določil hišni lastnik oziroma 
upravni organ; po izvršenem pranju opustiti čiščenje 
pralne naprave, zlasti pralnega kotla ter kuriti pod 
praznim kotlom; 

8. metati odpadke ali druge predmete v straniščne 
in vodovodne školjke ali odtočne cevi; 

9. zamazati ali poškodovati poslopje s pisanjem 
ali pritrjanjem plakatov v vežah, na stopniščih ali 
v hodnikih, nalepljati uradne objave, naznanila in 
obvestila na mestih, ki niso za to določena; 

10. zastavljati veže, hodnike, stopnišča ali dvorišča 
s kakršnimi koli predmeti, postavljati kolesa in otro- 
ške vozičke izven določenega mesta; 

11. prekomerno močiti tla, pomivati ali prebarvati 
parkete, močiti in umivati mehke pode. ki so impreg- 
nirani z oljem, ne da bi se impregnacija obnovila; 

12. puščati vezna vrata in vrtna vrata odklenjena 
poleti od 21. do 5. ure, pozimi pa od 20. do 6. ure; 

13. po nepotrebnem trošiti vodo, v skupnih pro- 
storih pustiti prižgano luč, v stenskih izlivnikih po- 
mivati posodo; 

14. postavljati na okna nezavarovano posodo za 
cvetlice ali zalivati cvetlice tako, da voda odteka po 
fasadi; 

15. polivati kurivo z bencinom, petrolejem ali 
drugimi močno vnetljivimi sredstvi; 

16. rabiti kopalne in umivalne naprave za pranje 
velikega perila; 

17. hraniti na podstrešju gorljive predmete; 

18. rediti živali brez privolitve lastnika oziroma 
upravnega organa, kolikor tega ne prepovedujejo že 
drugi obstoječi predpisi, ter imeti pse in mačke brez 
sporazuma z drugimi stanovalci v hiši; 

19. storiti kakršno koli dejanje, ki bi utegnilo 
povzročiti škodo v najetih prostorih, na poslopju ali 
na pripadajočem zemljišču. 

11. čl en 

Hišni lastnik mora vzdrževati stanovanjske in 
poslovne prostore z vsemi napravami in instalacijami 
na lastne stroške v rabnem stanju. Najemniku mora 
dovoliti uporabo vseh v najem danih in skupnih pro- 
storov, kakor so dvorišče, pralnice, podstrešje itd. 

Hišni lastnik mora stanovanjsko poslopje zava- 
rovati proti požaru. 

Če hišni lastnik ne oskrbi pravočasno popravil, ki 
gredo v njegovo breme, lahko najemnik z dovoljenjem 
Sveta za komunalne in gradbene zadeve MLO Mari- 
bor oskrbi popravila na stroške hišnega lastnika ter 
potrebne izdatke odbije od najemnine. 

12. člen 
Hišnik je dolžan: 
1. vsak dan pomesti pločnik in ga pozimi od pol 

7. ure zjutraj očistiti snega, ob poledicah pa ga po- 

sipati z žaganjem ali pepelom, odmetati sneg od hiše 
in očistiti prehode; 

2. vsak dan pomesti stopnišče in vežo ter ju vsak 
mesec tudi poribati; 

3. čistiti dvorišče in pomiti enkrat na mesec okna 
na stopniščih; 

4. ob določenih urah zaklepati in odklepati vezna 
vrata ter prižigati in ugašati luč: 

5. javljati lastniku oziroma upravitelju napake in 
pomanjkljivosti na hiši ter predlagati potrebna po- 
pravila; 

6. vse instalacije zavarovati pred okvarami, zlasti 
pred mrazom in vlago ter jih vsaj enkrat mesečno 
pregledati. 

13. člen 

V vsaki hiši, v kateri stanuje več kakor šest 
strank, mora biti nastavljen hišnik, če ne opravlja 
sam  hišni lastnik hišniških del. 

Kjer ni hišnika, opravljajo njegovo delo najem- 
niki po dogovoru z lastnikom oziroma upravnim or- 
ganom hiše. 

14. člen 

Svet stanovalcev posluje po pravilniku, ki ga izda 
MIO Maribor. 

15. člen 

Kršitve tega odloka se kaznujejo z denarno kaz- 
nijo do 2000 din po predpisih zakona o prekrških, če 
dejanje ni strože kaznivo po drugih predpisih. 

16. člen 

Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v >Urad- 
nem listu LRS«. 

St. P-4603/5-52 
Maribor, dne 15. avgusta 1952. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek  1.  r. 

i48. 

Okrajni ljudski odbor Kočevje je na svoji •. 
seji dne 3. VII. 1952 na podlagi 15. in 108. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odberih v zvezi s 1. in 9. členom 
zakona o reorganizaciji ljudskih odborov ter točko 
e) 3. člena temeljnega zakona o prekrških sprejel 

odlok 
o obveznem zatiranju plevela 

1. člen 

Vsi lastniki oziroma uživalci zemljišč morajo na 
svojih zemljiščih zatirati: 

osat — osec (cisium arvense), rogovilček (galin- 
soga parviflora), predenico (cnuseuta, trifoli), travni- 
ško zlatico (ranunculus), lapuh (tussilago) in divjo 
repico (raphanus raphaniskum). 

2. člen 

Svet za gospodarstvo izdaja po potrebi navodila 
in ukrepe za izvajanje tega odloka. 
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Razglasi in objave 

OPOZARJAMO 
Vas na knjige, ki jih ima založba »Uradni list LRS« na zalogi 

Zakon o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov. Cena 38 din. 
Stenski zemljevid: . 

»Upravna razdelitev Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine« po stanju dne 9 julija 1953 
(zakon z dne 19. IV. 1952 in 9. VII. 1952) je tudi že v prodaji. Zemljevid je izdal Zavod za statistiko in 
evidenco LRS, založil Uradni list LRS, sestavil in narisal pa Marinšek Franc. Cena 50 din. Dobi se pri 
»Uradnem listu LRS«, Kidričeva 5, in po knjigarnah. »Krajevni imenik LRS«, z naselji, občinami, okraji, 
poštami, pristojnimi sodišči in zemljevidom pa bo izšel v kratkem.    N 

Politična ekonomija. Cena 50 din. 
Knjiga, ki jo je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo, vsebuje poglavja o predmetu in metodi 
politične ekonomije, o predkapitalističnih družbenih' formacijah, o nastanku kapitalističnega načina proiz- 
vodnje, o blagu — denarju, o kapitalu, presežni vrednosti in profitu, o akumulaciji, zemljiški renti in o kri- 
zah. Je pomemben pripomoček za učenje osnovnih pojmov iz politične ekonomije ter koristno izpopolnjuje 
vrzeli v gradivu za strokovne Izpite, hkrati pa dober pripomoček predavateljem in posameznikom. , 

Zakon o izvršitvi kazni (s spremembami). Cena 65 din. 
Tarifa za nagrade odvetnikov g'pravilnikom. Cena 35 din. 
Zakon o zakonski zvezi. Cena 12 din. 

Pravilnik o ureditvi in vodstvu državnih matičnih knjig. Cena 18 din. 

Od izdaj Društva pravnikov LRS : ' '  ' 
Pravna narava odločb v upravi (univ. prof. dr. L. Vavpetič). Cena 145 din. 
Dokumenti o razvoju ljudske oblasti (univ. prof. dr. Maks Šnuderl). Broširano 66 din, 

v polplatno vezano 78 din. 
Knjiga obsega 162 dokumentov, od razglasa CK KPS na slovensko ljudstvo konec .aprila 1041 do ukaza O. 
imenovanju Narodne vlade Slovenije dne 5. maja .1945, in sicer pravne dokumente Iz narodnoosvobodilnega 
boja Slovenije z značajem ali pomenom zakona ali najvišje norme, izdane od vrhovnih organov. Posamez- 
nim razdobjem je postavljen na čelo splošen pregled razvoja v Jugoslaviji, nato pa oris razvoja narodnega 
osvobodilnega boja v Sloveniji. Na kraju je dodan avtorjev komentar, ki pojasnjuje pomen posameznega 
pravnega akta. Knjiga nudi v celoti pregledno sliko razvoja ljudske oblasti na slovenskem ozemlju med 
narodnoosvobodilnim bojem. '   (     . 

Gradivo za uporabo zakona o zakonski zvezi (dr. Bogdan Petelin). Cena 10 din. 
lznajditcijska delavnost in njena ureditev v naši državi (univ. prof. dr. Stojan Pretnar). Cena 52 din. 

Uvodnim besedam o tehniki kot družbeno-ekonomskem činitelju slede poglavja o Iznajdbah v kapitalizmu 
z zgodovinskimi in statističnimi podatki, o predmetih patentnega varstva in osebah, ki so zavarovane s pa- 
tenti, dalje o prometu z iznajdbami,- o prostovoljnih in prisilnih licencah ter pospeševanju Iznajdb v bur- 
žoaznih državah. V primeri s tem je posebno poučno naslednje poglavje o iznajdbah/V socializmu, kjer je 
v desetih pododdelkih nanizana snov o vlogi države pri pospeševanju iznajdb, o predmetu, obliki, vsebini 
in trajanju varstva ter zavarovanju oseb, o postopku za pridobitev iznajditeljskega ali racionalizatorskega 
spričevala in.patenta itd. V dodatku so uvrščeni vsi zakonski predpisi, ki so v zvezi z naslovno stranjo 
knjige. ,„ ' • 

Zakon o upravnih sporih in zakon o javnem pravobranilstvu s komentarjem. Cena 88 din." 
Na to publikacijo še posebej opozarjamo zlasti podjetja in ustanove, ker jim bo ta knjiga pri vsakdanjem 
delu nujno potrebna. Komentar sta sestavila sodnika Vrhovnega sodišča LRS Krajšek Anton in Marc Pavel 
in se je snov prediskutirala na sekcijah;Društva pravnikov LRS. Vsak člen je komentiran in osvetljen s 
teoretične in praktične plati. Pri ustreznih členih, je opisana tudi ureditev v drugih državah. Knjiga je 
izredne važnosti za študij in potreben pripomoček za vsakega praktika.' •• - ' 

Vsaka ustanova, vsako podjetje in vsak uslužbenec, ki hoče svoje delo res kvalitetno opravljati, 
•nora imeti naše publikacije. Predvsem so pri  vsakdanjem praktičnem izvrševanju poslov in 
Uporabi zakonskih predpisov nepogrešljive naše periodične zbirke, splošni registri predpisov, ki 
^am prihranijo pri iskanju posameznih zakonskih predpisov mnogo časa," in sicer: 

Splošni register predpisov za I. 1945—1947. Cena 60 din. \ 
Splošni register predpisov za leto .1949. Cena 55 din (zbirka za leto 1948 je že razprodana).. 
Splošni register predpisov za leto 1950. Cena 120 din; in pravkar izdani 
Splošni register predpisov za leto 1951. Cena 280 din. 

Vse te periodične publikacije vseüujejo predpiše, ki so bili objavljeni v Uradnem listu DFJ In FLRJ, 
v Uradnem listu NVS in SNOS oziroma;LRS, v Finančnem zborniku, Vestnjku -urada za cene oziroma 
Vestnlku'organov za cene,; v. Službenih'obvestilih zveznega urada za cene in Vestniku Prezidija Ljudske 
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skupščine FLRJ. Snov Je urejena po abecednem redu In časovnem razdobju, z glavnimi in stranskimi gesli, 
zadnje zbirke pa vsebujejo tudi pomembnejše članke, obvestila, uradne objave hi aktualna vprašanja s pod- 
ročja gospodarstva in financ, ki so bila objavljena v Finančnem zborniku. Za vse Je ta zbirka zelo 
koristen priročnik, posebno 6e, ker bodo sledile v bodoče za vsako leto redne publikacije registra zakon- 
skih predpisov. 

Predpisi o nazivih in plačah uslužbencev državnih crganov. Cena 245 Bin. 

»Uradni list LRS«, Ljubljana, Kidričeva 5, 

poštni predal 336 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1781. 

Besedilo: Mestna komunalna ustano- 
va1 Kamnik v Kamniku. 

Poslovni predmet: VzdrŽevanje vodo- 
voda in vodovodnih naptav, zaklonišč, 
parkov, in nasadov, pokopališča, mo- 
stov in jezov, urejanje hudournikov, 
skrb za javno snago,' regulacija in vsa 
dela komunalne delavnosti. 

Ustanovitelj in vodstveni organ: 
LCKmesfne občine Kamnik, odločba št. 
10-561/1-52 z dne 15. V. 1952. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Ponikvar Slavko, upravnik, v njego- 

vi odsotnosti Košnjek Milko, namest- 
nik; spise finančnega in kreditnega po- 
mena podpisuje Meteln Draga, računo- 
vodja, v njeni odsotnosti pa Bratuš 
Ksenija, adm. manipulantka. 

Št. il—1431/57—1952 7926 
Besedilo: Mestna ustanova državnih 

zgradb v Kamniku. 
Poslovni predmet:. .Vzdrževanje dr- 

žavnih ' stanovanjskih, zgradb na pod- 
, ročju LO mestne občine Kamnik, okle- 
panje-najemnih pogodb, pobiranje na- 
jemnine" za stanovanja in druge pio- 
stdre. 

Ustanovitelj podjetja: • LO mestne 
občine Kamnik, odločba št. 1-10-340/1 
z dne 15. V. 1952/ ' 

Ustanova   spada   pod   vodstvo   LO 
.mestne občine Kamnik. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Sadjak Jože, upravnik, v njegovi od- 

sotnosti Košnjek Mirko; spise finanč- 
nega, in kreditnega pomena podpisuje 
Meteln Draga, računovodja, nadompšxa 
jo Poljanšek Francka. 

i Št. II—1431/65—1952 7927 
OLO Ljubljana. okoL,-gospodarski svet 

.<       .   dne 26. avgusta 1952. 
1782. 

Besedilo: Železnina« trgovsko podjet- 
je občine Gor. Radgona. 

Poslovni predmet: Nakup, in prodaja 
na "drobno z železnino in kovinskimi 
izdelki, s tehničnim blagom; potrebšči- 
nami, stroji, orodjem, umetnimi gnojili 
in sredstvi za varstvo rastlin, z usnjem, 
usnjarskimi potrebščinami ter obutvijo; 
s kemikalijami, bai vami, z'naftnimi' 
derivati, tekočim gorivom in mazivnimi 
olji, z vrvarskmi izdelki, steklom, por- 
celanom in keramiko, z "drvmi ih' pre- 
mogom,- z domačim pohištvom, ž-neko- 
vinskim gradbenim materialom ter lov- 
skimi potrebščinami. 

Ustanovitelj ' in operativni upravni 
voditelj podjetja: MLO Gor. Radgona.. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kous Anton, upravnik, in Dajč Fra- 

nio, knjigovodja. '..• 
OLO Ljutomer, svet za gospodarstvo 
-.:. ;...- dne.25.. avgusta 1952.,;, 

Št. .1836-^1340/3 7851 

1783. 
Besedilo: Obrtno kleparsko vodovod- 

no inštalatersko podjetje, Prevalje. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in gospodarski upravni 

organ podjetja: Obč. LO Prevalje, od- 
ločba št. 44/52 z dne 17. III. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Ciglcr Ludvik, poslovodja, Tomaž 

Olga, knjigovodja, po zakonitih poob- 
lastilih. 
OLO Slovenj Gradec, gospodarski svet 

dne 50. junija 1952. 
Št. II/3-3ÌW124-52 7570 

1784. 
Besedilo: Pekarna, Hrastnik (št. 99). 
Poslovni predmet: Peka kruha in 

drugih pekovskih izdelkov. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj podjetja: LO mestne občine, 
Hrastnik, št. 781/( z dne 31. VII. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Sršen Fianc upravnik..samostojno, v 

odsotnosti njegov pomočnik Štravs 
Alojz; sopodpisuje Zupan Ivanka nli 
Gole Marija, vsi po zakonitih poobla- 
stilih. 

OLO Trbovlje, svet za gospodarstvo 
dne 20. avgusta 1952. 

Št. 8327/1—1952 7874 
1785. 

Besedilo: Klavnica in mesnica, Hrast- 
nik (št. 104). 

. Poslovni predmet: Nakup in klanje 
živine, predelava in prodaja mesa. 

Ustanovitelj podjetja: LO mestne ob- 
čine Hrastnik. 

Podružnice so: Klavnica, Hiastnik 
118, Mesnice: Hiastnik št. 29. Hrastnik 
Št. 4, Hrastnik št. 45, Hrastnik št. 118 
in Hrastnik št. 124. 

Za podjetje podpisujejo: 
Sršen Franc, _ upravnik, samostojno, 

v odsotnosti njegov pomočnik štravs 
Alojz; sopodpisuje Zupan Ivanka ali 
Gole Marija, vsi po zakonitih poobla- 
stilih. 
OLO Trbovlje, svet za gospodarstvo 

dne 22. avgusta 1952. 
Št. 3747/6—1952     - '      7904 

Spremembe  t 
1786. 

Besedilo: Kino podjetje, Črnomelj. . 
Izbriše se Vrščaj Stane in vpišeta:   ' 
Dernovšček Anton, upravnik, in Jer- 

man Jožica, knjigovodja. 
OLO Črnomelj, svet za gospodarstvo 

'••''' .     "dne 23. avgusta 1952. 
Št. 390/52 7946 

1787.' 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje, 

Solkan. ' 
,Ker preidejo s poslovalnicami. Pohi- 

štvo št. 18, Mleko št. 9, Jest vine št. 4. 
Železnina St. .15 Mesnica     .5       6 v 
sklop drugih podjetjih^ 

•. OLO Gorica, svet za gcspodarsvo 
'.,   , dne '23. avgusta -'1952. '   :  * 

' Št. U/l-X^1000/92 7903' 

1789. 
Besedilo: Krajevno trgovsko podjet- 

je, Kočevska Reka. 
Izbriše se Levstik Alojz in vpišejo: 
Lesar Ivan, ravnatelj. Šipka Jovo, 

računovodja, in Juietič Ivan, poslovod- 
ja poslovalnice št. 1 v Kočevski Reki, 
s pooblastili po 47. členu szdgp. 

OLO Kočevje, svet za gospodarstvo 
dne 19. avgusta 1952. 

Št. 1342/52 7785 
1790. 

Besedilo: Krojaštvo KLO Željne. 
Besedilo odslej: DGP Krojaš'-'- Ko- 

čevje-Rudnik. 
Izbrišeta se Balzalorsky Vladimir in 

Ameršek Jože ter vpiše 
Nučič Mariia, knjigovodja, s poobla- 

stili po. 47. členu szdgp. 
OLO Kočevje, svet za gospodarstvo 

dne 20. avgusta 1952. 
št.  1405 .77(34 

1791. 
Besedilo: Gostinsko podjetje, Rnko- 

vica-Besnicn. 
Izbriše se Torkar Vladimir in vpiše: 
Rakovec Hilda, knjigovodja, ki pod- 

pisuje v istem obsegu. * t 
OLO Kranj, svet za gospodarstvo 

dne  11. avgusta  1952. 
Št. 2310/1-52 7578 

1792. 
Besedilo: Krajevna krojačnica, Dup- 

lje. 
Podjetje je z odločbo Obč. LO Naklo 

št. 403/1-52 z dne 28. VI. 1952 prenehalo 
poslovali in prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Krajevna krojačnica 
Duplje v likvidaciji. 

Za podjetje v lik-w .ne"i podpisujejo; 
Ahčin Ciril, predsednik, Avsenek Miro 
in Konjar Stane, Člana likvidacijske 
komisije. 

OLO Kranj, svet za gospodarstvo 
dne 20. avgusta  1952. 

Št.  2464/2 7845 
1793. 

Besedilo: Mestno podjetje >Elektro«, 
Kamnik. 

Izbrišejo se Grzinčič Oskar, štefula 
Drago, Nemec Jurij in vpišejo: 

. štefula Drago, poslovodja. Prime Ja- 
nez, namestnik. Cerar Dika, blagajnik. 
OLO Ljubljana okol., gospodarski svet 

dne 23. julija 1952. 
Št. 3637/3-52 6975 

1794. 
Besedilo: Krajevno čevljarstvo, Nova 

Štifta. 
Besedilo odslej: Obč. LO Gornji 

grad, Čevljarstvo, Nova Štifta. 
Izbriše se Osolnik Rafael in vpiše' 
Tratnik Anton, član Obč. LO." 
OLO Šoštanj, svet za gospodarstvo 

dne 16. avgusta  1952. 
->"      "J    Št. 1911/123/52   -    *      7747 

1795. 
" Besedilo: Trgovsko in gos" ^sko pod- 
jetje, Hrastnik. 
; Izbrišejo se "obrati: Klavnica, Hrast- 
nik' 8t, 29,   Mesnice:    Hrastnik št. 4. 
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zneskom vpisanega enkratnega iemelj- 
nega oz. družinskega deleža. Upravni 
odbor sestavlja 7—il, članov. 

Izbrišejo s.: Veselic Milko, Vardjan 
Jože. Kuzma Jože, AdlešiČ Miha, Pe- 
teh Milko, Skube Ivan in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora:    , 

Vlašič Jože, Dolenci 9, Rozman Mar- 
ko, Purga 6, Petek- Matija, Velika sela 
10, Novak Peter, Mala sela 4, posestni- 
ki, AdlešiČ Miko, mizar, Vrliovci 12, 
Vipavec Anton, čevljar, Adlešiči 23 in 
Peteh Anton, posestnik, Bedenj 19. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 19. avgusta 1952. 

Zadr III 13/5 7881 
622. 

Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih 
zadrug v Črnomlju. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 5. V. 1951 se izbrišejo škrinjar Žan, 
Url Ivan, Prhne Jože, Husič Janez, Ške: 
delj Rudolf in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Ilenič Janez, Zorenci 8, šegina Franc, 
Prilozje 5, Kočevar Janez, Vabča vas 
37, Jerman Matija, Naklo 2, Malic Mi- 
ko, Vinica 27, kmetje. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 21. VI. 1952 se izbrišeta Šegina 
Franc in Jerman Matija. 

Besedilo odslej: Okrajna zadružna 
zveza z o. j. v Črnomlju. 

Zadruga je ustanovljena za nedolo- 
čen čas. Jamstvo je omejeno. Članice 
jamčijo za obveznosti zveze z deset- 
ki atnim zneskom vpisanih deležev. 
Članski  delež znaša 5000 din. 

Zadruga deluje po potrjenih pravi- 
lih, članice postanejo lahko vse zadru- 
ge na področju zveze. Upravni odbor 
sestavlja 7 do 15 članov. Člani novega 
upravnega odbora so:. 

Jakljevič Franc, uslužbenec, Metlika 
18, Molek Franc, usjužbenec, Črnomelj 
56, Malic Miko, kmet, Vinica 27, Ilenič 
Janez, kmet, Zorenci 8, Guštin Zvonko, 
zadružnik. Metlika 249, Brodarič Mati- 
ja, zadružnik, Griblje 71, Stefanie An- 
ton, kmet, Tanca gora 14, Vajs Marija, 
gospodinja, Predgrad 25. Skube Marija, 
kmetica, Adlešiči 6, Kočevar Janez, 
kmet, Vabča vas 37. Vpiše se poobla- 
ščenec za sopodpisovanje Hutar Aloj- 
zij, uslužbenec. Loka št. 60. 

Na podlagi sklepa z dne 31. VI. 1952 
se vpiše pri okrajni zadružni zvezi z «.• j. 
v Črnomlju >Trgovsko podjetje OZZ Čr- 
nomelj«, ki bo poslovalo pod operativ- 
nim vodstvom OZZ Črnomelj -in bö 
vnovčevalo kmetijske proizvode na 
drobno in na debelo, prodaialo' pre- 
hranbene potrebščine industrijskega 
izvora na drobno in debelo. Podjetje 
lahko poslujp v več lokalih% kakor so 
trgovski, gostinski, mesnica itd. - 

Poslovodja je Mihajlovič Mateiz Čr- 
nomlja, ki podpisu ie za podjetje, so- 
podpisuie pa Golobic Anton, knjigo- 
vodja, Črnomelj.   '      •       , 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 25. avgusta  1952. 

:   Zadr III 15/9-10   : 7882 

Izbriši 
623. . \  , 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
dr«ga »Kras< v Ivan jem gradu., 

Zaradi prenehanja poslovanja., 
'••-.  ..Okrožno sodišče y Gorici.,       , 

dne 21. avgusta 1952.. 
•;   Zt 89/49-5 '    7852 

624. 
Besedilo: Kmetijska delovna zadru- 

ga »Svoboda« v Zazidu. 
Zaradi reorganizacije v ovčerejsko 

ekonomijo Kmetijske zadruge Pod- 
gorje. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 26.. avgusta 1952. 

Zt 30/50-5 7930 
625. .. i 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Vogričevci. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. avgusta 1952. 
Zadr III 129 7416 

626. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o j. 

v likvidaciji v Novem mestu. 
Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 19. avgusta 1952. 
Zadr III 78/5 7879 

Trgovinski register 
Vpisi 

627/ 
Besedilo:   »Gostilna  Popek  Justina« 

(Podlaka, Gorica). 
Imetnik: Popek Justina, Poclaka 175. 
Obratni predmet: Izvrševanje gostil- 

ničarske obrti. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 3. septembia 1952. 
Zt 32/52-2 8103 

Razglasi sodišč 
Amortizacije 

Uvede se postopanje fa amortizacijo, 
rrednotnie, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roko priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnice itrekle 

v m novellarne ' • 
I R 157/52-2 , 7967 

Merhar Karol, gozdar v Kočevju 67 
Îirosi za amortizacijo zavarovalne po- 
ice št. 106.818 Vzajemne zavarovalnice 

oddelek' >Karitast v Ljubljani, začetek 
zavarovanja i, V. 1940 po ceniku K JI 
z mesečno premijo 50 din 7a 15 letno' 
dobo zavarovanja- z zavarovalno vsoto 
8.960 diri: koristnik je Meihar Milka, 
roj. 25. X. 1928.     • 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 21  avgusta  1952.       , 

Razne objave 
Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj   r   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma, poravnajo  svoje   obveznosti  do 
podjetij T likvidaciji, sicer se bodo dolgori 

>    •• sodno Izterjali 
-..'•'•, 7884 

Industrija gradbenega^ materiale, 
Kamnik, s sedežem v Mengšu je prešla s 
svojimiobrati: Opekarna Mengeš, Ope- 
karna Vodice, Opekarna Radomlje z 
dnem 31. VIII. 1952, v likvidacijo. Pfi- 
gläsitveni "rok: -30 dni po tej objavi. 

•' Likvidacijska komisija 
','"   '' '''..'    X      ' .        6545 

Krajevna šivalnica Podbrezje je pre- 
šla 28. VI. 1952 z odločbo Obč. LO Na- 
klo, št. 402/1-52'v, likvidacijo. Priglasit-. 
veni'ròkrsO dni."•• tej "objavi; 
c    •   :y4 - • \ Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
p r e k 1 i c u j e j o 

Antonie Peter, Voličina v Slov. go- 
ricah, osebno izkaznico, reg. št'. 46240, 
ser. št. 0048485, izdano pri OLO Mari- 
bor okolica. 8035 

Anderlič  Sftane,   Vrtojba   338,   evid. 
tablico motocikla št. S-7843.         ,   7905 

Babic Marija, škof ja Loka, Suška 7, ' 
osebno izkaznico; reg. št. 32887, ser. št. 
F-0211701.                .                            8322 

Berlič Truda, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. st. 36526/51, ser. številka 
0058836.                                              .    8237, 

Borštnar Alojz, Sindikalni dom Tr* 
bovlje, osebno izkaznico, sei1, št F—i 
07226S8, reg. št. 9378, izdano v Trbov- 
ljah.                                                      7907. 

Brunčič   Viktor,   Maribor   Pobrežje, 
Ulica IVX. divizije 88, delovno knjižico 
št. 279S709, izdano v Mariboru.        8041 

Brumec Franc, poštni upravnik, Slov. 
Konjice, osebno izkaznico št. 0791343/ 
21485, izdano v Poljčanah.               7935 

Bukovec steîan, roj. 4. V. 1910, Dol. 
Lakoš 47, p. Dol. Lendava, osebno iz- 
kaznico, izdano  v Dol. Lendavi,  reg. 
št. 8482, ser. št. G-0231192.                7SS6 

Burja Janez, roj. 8. III. 1908, Kamnik; 
Šutna 87, vojaško knjižico, izdano od 
vojaškega odseka v Kamniku.       8185 

Cvek    Olga,    Ljubljana,    Japljeva,- 
osebno izkaznico, reg." št. 15489, ser.' it. 
0393799, izdano v Tolminu.               3121 

Cvetko Franc, Mezgovci 3. Moškanj- 
ci   pri   Ptuju   osebno   izkaznico,   reg. 
št. 25300, ser. št. 026S610.                 7903 

černivec Ljudmila, žeje 3, Dupljg, 
. osebno izkaznico, ser. št. 0190S94, reg. 
št/1584.      '   - -• .                          ,     7439 

Delalut Bujan, Log 34,  Boštanj  ob 
Savi,'roj. 12. VIII. 1934, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 41468, izdano v Kr-' 
škem.           ,             ',.,-•          7586 

Deržič Ivan; Brežice 6, roj.' 3. XI. 1933, 
osebno izkaznico, ser. št. 0366144, reg. 
št. 834, izdano v Krškem.  '           -7937 

Domanjko   Marija,   Stara   gora   pri 
Ljutomeru, osebno izkaznico, reg',  št. 
15923, izdano v Gor. Radgoni. t    ' 8027' 

Dreveniek Neža, Gerečja vas 14, p. 
Hajdina, osebno izkaznico, reg. številka 
3449, ser. št. 0245762.       '                 77•6 

Ferfolja Franc, Jesenice, Prešernova. 
Gradiš,- osebno izkaznico, ser. številka 
0286521, reg. št. 18567, izdano v Gori- 
ci.                     .   '   r        .    ' •            7865. 

Gjurica Vendei, roi. 14. IX. 1914, Čen- 
tiba 25, p. Dol. Lendava, osebno izkaz- 
nico,   izdano v Dol. Lendavi, ' reg. Št. 
9868. ser. št. G-0232578.            ,       7887' 

Grehoršanec Marija,' roj. 22. IX. 1930, 
Slednje Arto 6, osebno izkaznico, ser. 
št. 0380773. reg. št.-36463 izdano v Kr- 
škem.                   ...                 ,     76S2 

. Grilec Jože,  dijak,  Grlice,  p. Pod- 
plat, roj. 27.T. 1931,.osebno izkaznico, 
ser.  št. F-0058710.                          •  7651 

Gruden Marija, roj. 11. 111. 1929 na 
Vojskem 37, osebno izkaznico, reg. št.' 
12123, ser. št. 0541434.                •-.  7889 

Hedžet Viktor, Ključarovci 35, p. Kri- 
ževci pri Ljutomeru, roj. 10. X. 1921, 
osebno izkaznico, ser. št. 0230638, reg. 
št, 6328 in sindikalno izkaznico številka 
Ï866078.                                '   ,:     -      7861 

Igličar Peter,  Stanežiče 25,  Šentvid 
nad Ljubljano, osebno izkaznico,- reg', 
št. 24454. ser. št. F-0129764             8323 
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Jamnik Jože, Obrije 3, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 91202/51, ser. 
št. F-0113512. 3324 

Jančič Danilo, Ljubljana, blok 11. 
Šiška, osebno izkaznico, ser. št. F— 
0030684,  reg.  št. 8374/50. 8239 

Jesenšek Julijana, Jesenice Gospo- 
svetska 19/a, osebno izkaznico, sei\ 
št. F-0812944, reg. št. 22034, izdano v 
Radovljici. 7890 

Kalinšek Ivan, Ljubljana, Devova 8, 
roj. 11. XII. 1927, vojaško izkaznico, ev. 
št. 29037. 8122 

Kekec Marija, Zabovci, Ptuj, joj. 25. 
V. 1921, osebno izkaznico, št. 7080, iz- 
dano v Ptuju. 7609 

Kern Olga, Kranj, osebno izkaznico, 
reg. št. 0185168, ser. št. 8858. H123 

Kokol Ana, Maribor, Cankarjevu 10, 
osebno izkaznico, reg. št. 3315, ser. St. 
0015634, izdano v Mariboru. 7476 

Kosi Erna, Maribor, Koroška 90, 
osebno izkaznico, reg', št. 5008. ser. št. 
0010719,  izdano  v Mariboru. S030 

Kosi Franc, Zagorje ob Savi, osebno 
izkaznico, reg. št. 158952, ser. šievilka 
F-0240205, izdano v Ljutomeru.       8124 

Kostanjevec Marija roj. Petrovič 23. 
XI. 1910. Ptuj, MurŠičeva 20, osebno 
izkaznico, ser. št. 242647, reg. številka 
635. .79(1 

»Koteks«, Ljubljana, prometno knji- 
žico za avto Ford BB S-284. S18(J 

Kožuh Mirko, Maribor, KoŠaki 10, 
osebno izkaznico, reg. št. 4208. ter. št. 
0044282, izdano v Mniiboru. 8029 

Krajne Franc, Maribor, Košaki, Št. 
Iljska 37, osebno izkaznico, reg. št. 
49991, ser. št. 0050371, izdano v Maribo- 
ru. w 8037 

Krambergcr Franc, Ljubljana, Funt- 
kova 23, roj. 30. XII. 1899, osebno iz- 
kaznico, zet. št. F-0072506, reg. številka 
50196-51, izdano v Ljubljani. 81S7 

Kranyogi Marija, Vukovski dol pri 
ijarenini, osebno izkaznico, reg. številka 
0163477, izdano pri OLO Maribor oko- 
lica. S032 

Krašovec Fani, Šentvid pii Stični, 
osebno izkaznico, reg. št. 8030, ser. št. 
F-0008340. 8325 

Kresevič Franc, Račiće 62, p. Pod- 
giad, osebno' izkaznico, ser. št. 0347643, 
leg. št. 333, izdano v II. Bistrici.     7940 

Kump Aleksander, Kranj, Cesta na 
Rupo 3, osebno izkaznico, reg. št. 4690, 
ser. št. 181000, sindikalno izkaznico št. 
69082 ter izkaznico za znižano vozni- 
no." 8231 

Krznar Ivan, Kisovec pri Zagorju ob 
Savi, osebno izkaznico, št. 17325.     7912 

Lango Rudolf, roj. 1. "VII. 1923, Avče 
119, osebno izkaznico, ser. št. 031171], 
reg. št. 7639. t>0S6 

Lavrič Ivana, Retje 3v2, Loški potok, 
osebno izkaznico, reg. Št. 8462, ser. št. 
0554772. 8114 

Laznik Feliks, roj. 26. IV. 1915, Pre- 
val je, sedaj v Trbovljah pri Slovenjem 
Gradcu, vojaško knjižico. 7534 

Lestan Dušan", Miren pri Gorici, oseb- 
no izkaznico za obmejni pas, ser. št. 
0290367, reg. št. 20152. 8183 

Marali Franc, »Gradiš IMM«, Vuzeni- 
ca, roj. 16. XI. 1925, osebno izkaznico, 
G-0283059, reg. št. 21749. izdano 16. II. 
1952 v Slovenjem Gradcu. 7815 

Mofaln Alojzija, Maribor, Glavni trg 
5, osebno izkaznico, reg. št. 792S, ser. 
št. 0004138, izdano v Mariboru.      802(j 

Novak Jožef, Sp. Duplek pri Maiibo- 
ru, osebno izkaznico, leg. št. 5703, ser. 
št. 0579913, izdano pri OLO Maribor 
okolica. 8042 

Orešnik Luka, Maribor, Dvorakova 
10, osebno izkaznico, reg. št. 34750, ser. 
št. 0036696, izdano 2. II. 1951. 8038 

Pajnič Janez, Hrib 64, Loški potok, 
osebno izkaznico, reg. št. 7712, ser. št. 
0554022. 8113 

Pangerc Franc, Bled, Zagorice 129, 
roj. 19. XII. 1906, osebno izkaznico, reg. 
št. 13355, ser. št. 0822265, izdano na Ble- 
du. 7941 

Peteline Franc, Maribor, Zg. Rad- 
vanje, Ob ribniku 62, osebno izkaznico, 
reg. št. 26602. ser. št. 0027301, izdano v 
Mariboru. 8035 

Petkovšek Stanislav, Ilirska Bistrica 
161. osebno izkaznico, reg. št. 11154, 
ser. št. 0358464, izdano v H. Bistrici, 
sindikalno knjižico,Rafinerije nafte na 
Reki in potrdilo o dovoljenju za začas- 
no bivanje na Reki. 7856 

Pistotnik Angela, Jastroblje 11, 
osebno izkaznico, xcg. št. 26971, ser. št. 
F-0472881. 8125 

Pišot Alojzij, Ljubljana, Knezov stra- 
don 21, osebno izkaznico, reg. številka 
27524/51, ser. št. F-0049834 in železniško 
režijsko izkaznico za proste vož- 
nje. 8126 

Pivk Anton, Lukovica 4, osebno iz- 
kaznico, reg. št. Q5896/51, ser. številka 
F-0118206, in šofersko knjižico s tremi 
taloni. 8189- 

Pokeržnik Matevž, čevljar,' št. Janž 
3, Dravograd, osebno izkaznico, reg. št. 
10684, ser. št. 0275394. 8233 

Požgaj Andrej, roj. 2. IX, 1912, Za- 
kot 58, p. Brežice, osebno izkaznico, 
ser. št. 0403351, reg. št. 27041, izdano v 
Krškem. 8116 

Prančberger Anton, Zg. ščavnica v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
št. 41221, ser. št. 0194924, izdano v Ma- 
riboru. 8040 

Rozman Hedvika, Maribor, Tvorni- 
ška 11, osebno izkaznico, reg', št. 25854. 
ser. št. 14180, izdano v Mariboru.    8036 

Rozman Martin, Log 6, Radeče, pre- 
klic o izgubljeni osebni izkaznici, ser. 
št. 072300, reg. št. 22500, objavljen v 
Ur. listu LRS, št. 18 z dne 24. VI. 1952, 
ker se je našla. 7085 

Rus Jnlijana, roj. 21. XI. 1934 v Be- 
ogradu, zdaj v Herpeljah 18, osebno, 
izkaznico št. 18100, izdano v Seža- 
ni. 8024 

Sajovic Alojz, Predoslje 54, p. Kranj, 
osebno izkaznico, reg. št. 76320. ser. št. 
0195630. . 7582 

Slemnik Pavel, Zagrad 15. p. Preva- 
lje, ček št. 586216, izdan 13. VIII. 1952 
od Narodne banke, podružnice na Pre- 
val jah z vsoto 20.000 din. 7819 

Slobodnik Zinka, Ljubljana, Tyiseva 
77, osebno izkaznico, reg. številka 
82284/52. 8326 

Sočič Viljem, Maribor Tezno, štrek- 
ljeva 6, šofersko izkaznico IL, razreda, 
izdano v Prištini. 8034 

Strnad Alojzija, Janževa gora 102, 
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, reg. 

št. 43654, ser. št. 0197448, izdano v Ma- 
ribom. S028 

Svenšek Jožefa, Maribor, Košaki, št. 
Iljska 48, osebno izkaznico, reg. št. 
45575, ser. št. 0047662, izdano v Mari- 
boru.   • 8031 

šemrov Terezija, Moste 39, p. Žirov- 
nica, osebno izkaznico, reg. št. 1010, ser. 
št. 0383230. 8291 

širaenko Matilda, Ljubljana, Jerano- 
va 14, sindikalno knjižico, izdano v 
Ljubljani. 8127 

štajdohar Bernarda, roj. 2. VIII. 1932, 
Koroška Bela, Prosvetna 12, osebno iz- 
kaznico, ser. št. G-0353108, reg. št. 
8398. 8090 

šteblaj Janez, Zapotok, Turjak, Šol- 
sko spričevalo IV. razreda osnovne šo- 
le v Zapotoku in I. gimnazije na 
Igu. 8128 

štemberger Milena, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico št. 20228, izdano v Ljub- 
ljani. 8327 

Štepan Nela, Črni F.al, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 16844, ser. ät. 217654, 
izdano v Sežani. 7892 

švab Andrej, kroj. pomočnik, ZgoŠa 
3, p. Begunje na Gor. osebno izkaznico, 
ser. št. G-0384539, r «r. št. 5119, izdano 
v Radovljici. 7942 

Tomažin Anton, Blejska Dobrava 73, 
roj. 26. III. 1908, osebno izkaznico, reg. 
št. 3155, izdano v Radovljici. 8182 

Turner Stanislava, Smrečno 11, oseb- 
no izkaznico, izdano v Poljčanah.   8119 

Turner Štefan, Kobilje 71, roj. 16. X. 
1921, osebno izkaznico, reg. št. 533, S.er. 
št. 0223242, izdano v Dol. Lendavi.   7684 

Turki Franc, Čiešnjevci 11, p. Gor. 
Radgona, osebno izkaznico, reg. šlev. 
1848/1, ser. št. 0058547. izdano v Rad- 
goni. 8234 

Ukmar Avgust, Duplje pri Vipavi, 
osebno izkaznico, reg. št. 0333239, ser. 
št. 16510. 7915 

Vodlja Katarina, Maribor, Cesta zma- 
ge 78, osebno izkaznico, jeg. št. 10645, 
ser. št. 13355, izdano, \ Čakovcu.    8-92 

Vohl Janez, I iubljana, Kolodvorska 
3, osebno  izkaznico. št. 81278/52, 
ser. št. F-0103588, šofersko knjižico št. 
7776, dovoljenje za n-eliod v Kopei in 
d >voljenje za obmejni pas. 8129 

VolČanšek, Ivan, Ljubljani, Grabio- 
vičeva 8i osebno izkaznico, reg. štev. 
74428/51,  sér.  št.  0096738. 8240 

Vrečko Anton, Ponikva pri Celju, že- 
lezniška k' karta za prezpl' " p 
vožnjo na progi C-robelno-Mari- 
bor. _ 8039 

Zadravec Ana roj. Tivadar, Turnišče 
196, osebno izkaznico za obmejni pas 
št. 14880, ser. št. 0239110. 7934 
, Zadravec, Ivan, Ljubljana, Sieliška 
10, osebno izkaznico, reg. št. 81903/52, 
ser.  št. F-0104213. 8241 

Zbiljič* Miloje, »Inteks«, Kranj, oseb- 
no izkaznico. 8120 

Žibert Franc, upokojenec, Globočice 
U pri Kostanjevici na Krki, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 24488, ser. številka 
0402798. • . 8184 

Žitko Stanislav, rojen 25. II. 1925, 
Selce 17, Postojna osebno izkaznico, 
i eg. št. 2065, ser. št. F-063096, izdano v 
Postojni. 6838 

Izdaja >Uradni Uet LRSc Direktor In odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik, tieka tiskarna >Toneta Tomši&< v LJubljani. 
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Hi ustnik št. 29, .Irastnik št. 45, Hrast- 
nik št. 118 in Hrastnik št. 124. ker bodo 
poslovala kot samostojna podjetja. 
OLO Trbovlje, svet za gospodarstvo 

dne 20. avgusta 19".2 
Št. 3747/5—1932 7875 

Izbrisi 
1796. 

Besedilo: Mestna komunalna podjetja 
Ptuj v Ptuju. 

/aradi združitve in preimenovanja v 
ustanovo s samostojnim financiranjem. 

OLO Ptuj. svet za gospodarstvo 
dne  21.   avgusta   1032. 

St.   [1/3-770/1-52 7803 

Zadružni register 
Vpisi 

60=>. 
besedilo: »Hme/.ad«, zadružno trgov- 

sko izvozno podjetje Žalec, OLO Celje 
okolica. 

Poslovni predmet: Podjetj" nabavlja 
reprodukcijski, zaščitni, investicijski 
in drugi material za hmeljarsko proiz- 
vodnjo, kakor tudi za dela. ki pospešu- 
jejo hmeljarstvo. Opra>"ja vsa potrebna 
manipulativna delu za pripravo hmelju 
za izvoz in ga izvaža. 

Organ gospodarske uprave podjetja 
je Glavna zadružna /vez.- LRS, Ljub- 
ljana 

Podjetje se je ustanovilo po sklonu 
II. rednega občnegu zbora Republiške 
zveze kmetijskih /adrug LRS z dne 4. 
in 5. VII. 1432: 3. ("I a. sklep prve seje 
upravnega odbora Glavne zadružne 
zveze LUS z dne 5, VIL 1952. in sklep 
Il w.lne seje izvršilnega odbora Glav- 
ne zadružne zveze LUS z dne II. MIL 
1932. 

Za podjetje p dpisujeta direktor pod. 
jetja Bobovnik Mišo ter računovodja 
Tušnik Alojz. 

Podjetje prevzame osnovna in obrat- 
na sredstva, ki jih je imela dos-dinja 
hmeljarska zadruga, po končani likvi- 
daciji. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 26. avgusta  1932. 

7• 10/32 - Zadr VIII 114/1     7956 
606. 

»esedilo: Gradbeno podjetje OZKZ 
Ljutomer. 

l:stnnovni zbor je bil  17. V   1932. 
1'pravni odbor šteje 5 članov. 
Pooblaščenci za pidpisovunje so: 
Berk Franc. upravnik. Marini? 

Franc, pomočnik upravnika in Cerja- 
novič Jo/e. računovodja, v i v Ljuto- 
meru. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. avgusta  1952. 

Zadr VI  117 "415 
607. 

Besedilo: Trgovsko podjetje OZZ 
Dravograd   (l)ravograd-Meža). 

Ustanovni zbor je bil 21. VI   1932. 
Pooblaščenci za podpisovanje so: 
Kart Franc predsednik in Hefler 

Baltazar, revizor OZZ Dinvograd. Irgl 
Janko, računovodja, Slov. Gradec. Po- 
č'vavšek Alojz, nameščene OZZ Dravo, 
grad. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. avgusta 1952. 

Zadr V! 118 791> 

Spremembe 
60S. 

liesedilo: Kmetijsku zadruga v Vita- 
uju. 

•• občnem zboru •. lil. iy52 iu iz- 
rednem občnem zboi u 22. V I. 1932 so 
se spremenila zadružna  piatila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Vitanju. 

Zadruga je ustanovljena z dcle/i in z 
omejenim jamstvom. (Jam odgovarjajo 
/a obveznosti zadiuge z desetkratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 
Delež znaša 1000 din, delež, družinskega 
članu  zadiužniku  znaša  200 din. 

Izbrišejo se Založnik Anton, Bobi k 
Bernard in Pogladio Gabiijel iu vpiše- 
jo novi člani upravnega odbora: 

Založnik Franc, srednji kmet, Sp. Do- 
lio, Tisnikar Jože, kmečki sin, Stenica 
in Jurak Drago, gosp poslovodju, Mta- 
nje trg 4. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne  17. juliju  1932. 

Zadr V II 30/10 6670 
609. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom, Dol pri Hrastniku. 

Na občnem zboru zadiuge 17. II. 1932 
so se spiemenila zadružnu pravila. De- 
lež znaša odslej  1000 din. 

l/brišejo se Jakopič Maks, Bastie Pe- 
ter, Kreže Martin, šentjure hrvin, Ži- 
bert Leopold. Bantan Kail, Lesjak An- 
ton. Oniahnn Franc, Arlič Franc in 
Orožen Marjan ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Pust Muko, Dol. predsednik, Jakopič 
Valentin. Zupan Ciril. Marno, Pluznik 
Alojz, Kal, ( vera 1'erdo, lliuslnik, šor- 
gan Andrej. Marno, kozole Drago, Dol. 
odborniki. Za podpisovanje zadruge se 
pooblaščajo: predsednik Pust Vilko, 
tajnik Klemen Slavko, lesni manipu- 
lant Klemen Miloš in knjigovodja za- 
druge Medved Kari. G resa k Leopold je 
podpredsednik Klemen Slavko, tajnik. 

Zadr Vil 72/4 7961 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim  jamstvom  Rifer.gozd-Laško. 
Na izrednem občnem zboru zadiuge 

24. \ II. 1932 so se spremenila pravila. 
Delež znaša   1000 din. 

Izbrišejo se: Krajne Matija, Ojster- 
šek Jože, Pogane Jernej, Planko Mari- 
ja, Planer Albert in Glušič Alojz in 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Stark Valentin, posestnik. Laško 24, 
Kislinger Juro, šol. upravitelj v pok., 
Laško 56. Deželak Ivan. drevesničar, 
Laško 121. Martine Ana. poses-tnica, 
Brstnik 2. Pogane Jože. Rif - gozd 26 
in   Krajne   Janez,   Tovsto.   kmeta. 

Zadr Vlit 3/9 7962 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 23. avgusta 1952. 
610. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom, Galicija p. Žalec. 

Izbrišejo se ' < oelj Frane, Božič Hudi. 
Stampe Martin, špeglič Jože, spoglie 
Franc, Cvikl Stane in Novak Franc in 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

stampe Rudi, kmečki sin. Gorica, 
Verdel Anton, št. Jungert. Rejc Jo/e, 
št. Jungert. Podpečan Martin, št. Jun- 
pert Naraks Valentin. Galicija, lleimnn 
Ferdo, Železno, kmetje in Jovan Ber- 
nard, delavec. Ilramše. Za «opodpiso- 
vanie se pooblnščT Krušič Martin ' ji- 
govodja,' v Galiciji. 

Zadr VIII 24/4 7958 I 

J     Besedilo: Km tijska zadruga z o. j, 
Ponikva pri Grobelnem. 

Na občnem zboiu 23. III. 1952 se je 
spremi ml prvi stavek zadružnih avil. 
Delež, znaša odslej  1000 din. 

Izbrišejo se Masten lrant, Ztiolšek 
Ivan, stajnko Ferdinand, Zdolšek Jurij, 
Kamušič Jože in Leber Franc in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravne . od- 
bora: 

šeinerl Janez. Ostro/no. Spolenak Ja- 
kob, Luterje, kmeta. Podbregar Kari, 
upravnik. Slom, Pšeničnik Fanika, pos. 
hči. Ostrožno. Podgoršek Milko, kmet, 
Ponikva. Pisanec Jakob, mizar, Hotu- 
nje. Za sopodpisovaiije se pooblaščata 
predsednik /"ličar Slav ko in tajnik Pod- 
goršek Milko. 

Zadr VIII 1/3       _        7939 
Okrožno sodišče v Celju 

dne  26.  avgusta   1952. 
611. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Rav- 
niku. 

l/brišejo se Klančai Ivan, Pavlic 
Slavko, Zakiajšek Franc in Koščak Ja- 
ne/, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odboru: 

Anzeljc hrane, krojač. Ravnik 11, 
Intihnr Jože. Mileno l). Krašovec Aloj- 
zij, Sv. Duh 5. Z.ikrajsek Anton, Kram- 
pi je 6 in Zakrajšek Jože, Lepi vib 2, 
kmetje. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne  is.  maja   1932. 

Zadr   114/48-14 5093 
612. 

liesedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Tratah. 

Na podlagi sklepa letnega zbora z 
dne 11 l\. 1932 se i/brišejo Bembič 
Jože. Maline Mihael. Sluga Marija, Fi« 
lipčič Anton, Sluga Karel in Maline An- 
ton, vpišejo rta novi izvoljeni člani 
upravnega  odbora: 

Filipčič Jože, Taire 11, predsednik, 
Maline Ivan. Tntre 18. Černetič Ivan, 
Brezovo brdo 16. Mahne Ivan. Rjavče 
17, Sluga Jože, Rjavče 2, Vatovec Ivan, 
Kozjane 35,  kmetje. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne   14.  avgusta   1952. 

Zt   78/48-11 7515 
613. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j, 
v Oseku. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 2. III. 1932 se izbrišejo člani Cin- 
gerle Ludvik, Živec Milarija in Rijavec 
Franc, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Remec Alojz, Visoko 96. predsednik, 
Živec Fvstnhij, Osek 99, Hrovntin Hen- 
rik, Vitovlje 26, kmetje. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 26.  avgusta   1952. 

Zt  32/48-11 7928 
614. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom, Predoslje. 

Izbrišejo se Bostar Jože, Čimžar 
Alojz. Krč Ignac, M tibi lnnez, Mulej 
Frane, Pičman Anton. Markovi? Jože in 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Ančimet Tože. Predoslje 29, Gaš-ier- 
lin Frane. Predoslje 8, Fmnik Jože, 
Suha 19, žibert Franc. Suha 8, Eržen 
Pavel. Britof 3. Kern Franc, OrebovLje 
5, vsi kmetje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  16.   julija  1952. 

Zadr VI 55/2 6643 
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615. 
Besedilo L Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Sava« v Vogljah. 
iNa izrednem občnem zboiu 28. V. 

1952 je zadruga prenehala poslovati in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom  »v  likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Vehovec Mihael, Vo- 
klo 68, Golorej Janez, Voklo 24, Mrak 
Ivan, Hrastje 5, Tičar Janez, Voglje 65, 
kmet. delavci, Žagar Anton, Piebačevo 
34, Gorjanc Alojz, Voglje 14, kmeta, ki 
podpisujeta po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20.  avgusta  1952. 

Zadr VTI 80/3 7877 
616. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Bresternica. 

Izbriše se Dobaj Franc in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

škrabel Ivan. delavec, Jelovec, To- 
mažič Jože, žagovodja, Slemen, Kauba 
Frančiška, gospodinja, Jelovec, Lipov- 
nik Maiija, gospodinja, Bresternica, 
Gozdnik Hinko, prevoznik, Jelovec. 
Škrabel Ivan je predsednik, Demšar 
Stanko podpredsednik, Kodrič Anton, 
pa tajnik odbora. 

Zadružni delež znaša odslej za večje 
kmete 2000, za manjše kmete 1000. za 
člane KOZ 500 din, za družinske člane 
250 din. 

Vpišeta se obrata: Zadružna trgovina 
z mešanim blagom in Zadružna mesa- 
rija, oba v Bresternici. 

Zadr  Tli 61 7757 

Besedilo: Kmetijska nabavno pro- 
dajna zadruga z o. j., Brezno. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na zboru 20. IV. 1952. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
o. j., Brezno. 

Izbrišejo se Šiler Miha, vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odboia: 

Rižnik Jožef, Ropič Anton, Hriber- 
nik Ferdo, kmetje, Fcrk Frida, Vol- 
majer Ada, gospodinja, vsi v Breznem. 
Zadružni delež znaša odslej za delavce 
in uslužbence 500, za obrtnike 800, za 
male kmete 1000 in za večje kmete 
1500 din. 

Vpišeta se obrata Zadružna trgovina 
z mešanim blagom v Breznem s poslo- 
valnico, in Zadružna gostilna v Brez- 
nem. 

Zadr III  103 7756 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Ribnica na Pohorju. 
Izbrišejo se se Pušnik Jožef, Držeč- 

nik Peter in vpišejo novi izvoljeni 
člani  upravnega odbora: 

Gregi Maks, kmet. Hudi kot, Urh 
Maiija, gospodinja, Janžev vrh, Ričnik 
Ivan, kmet, Ribnica. Zadružni delež 
znaša odslej: za kmete 2.000 din, z 
10 kratnim jamstvoi.i, za delavce in 
uslužbence 1 000 din brez jamstva, dru- 
žinski delež 500 din brez jamstva. 

Vpišejo se zadružni obrati: Zadružna 
trgovina z mešanim blagom, s sedežem 
v Ribnici in poslovalnico v Hudem ko- 
tu ter Lesni odsek s sedežem v Ribnici 
na Pohorju. 

Zadr III 85 7758 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne  18. avgusta  1952. 
617. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Črna pri Prevaljah. 

Izbrišeta se Fajmut Ivan» Modrej 
Ivan in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Komprej Pavel, Kompan Alojz, Ja- 
vo: je in Miler Janez, Podpeč, kmetje. 
Komprej Pavel je predsednik, Lagonja 
Ferdo, podpredsednik, Prajnik Gašiur 
pa tajnik odbora. Kot sopodpisovalec 
za zadrugo se vpiše Goličnik Ivan, 
upravnik PZ Črna. 

Zadr  V  39 7811 
Besedilo: Kmetijska nabavno pro- 

dajna zadruga z o. j., črnelavci. 
Zadruga temelji odslej na novih pra- 

vilih, sprejetih na zboru 29. V. 1952. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

o j., černelavci. 
Izbrišejo se Žemljic Alojz, Žalik 

Franc, Slavic Viktoi, Vratarič Kolo- 
nien, Kumin Nikolaj, Kumin Janez, No- 
vak Aleksander in vpišejo novi izvo- 
ljeni  člani  upravnega odboia: 

Kumin Janez, Črnelavci, Norčič 
Franc, Vescica, Kumin Štefan, Črne- 
lavci ,Horvat Štefan, Črnelavci. Slavic 
Viktor, črnelavci, Bamfi Viktor, Ve- 
scica, kmetje, Ing. Titan Tibor, agro- 
nom, črnelavci. Kumin Janez je pred- 
sednik odbora. 

Zadr III  124 7813 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Radlje. 
Izbrišejo se Uršič Franc, Bukovnik 

Simon, Lampi Kristina, Napotnik Ivan 
in vpišejo novi izvoljeni člani upravne- 
ga odbora: 

Btačič Albert, upravnik, Radlje, Tu- 
kajev Simon, Sv. Tiije kralji, Grubel. 
nik Mara in Brodario Franc. Radlje, 
kolonisti. Potnik Leopold je predsed- 
nik, Grzetič Jože, tajnik, Tlelbl Anton, 
podpredsednik odbora. 

Zadr  IV  76 7809 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 21.  avgusta  1952. 
618. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Gor. Petrovci. 

Izbrišejo se Kardoš Franc, Županek 
Franc, Kučin Aleksander, Ponedeljek 
Maks, Kuplen Ludvik in vpišejo novi 
izvoljeni člani  upravnega odbora: 

Kerčmar Janez, predsednik, Županek 
Ludvik, šebjančič Štefan, Lucu Aleksan- 
der, Smodiš Fianc I, Smodiš Franc II, 
kmetje v Gor. Petrovcih. Kot sopod- 
pisovalec za zadrugo se vpiše: Šarkanj 
Aleksander. Zadružni delež znaša od- 
slej 1000 din. 

Zadr   III. 89 7808 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Lipovci. 
Izbrišejo se Baligač Alojz. Baligač 

Štefan, Lebar Ludvik in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Krauthaker Jože, zidar, Jakob Vik- 
tor, in Mihalič Štefan, kmeta. Erjavec 
Štefan, kmet, vsi v Lipovcih. 

Škafar Viktor je predsednik odboru. 
Zadr III 48 7807 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Zg.  Polskava. 

Izbrišejo se Kalan Jože, Koban 
Franc, Goričan Maks, Hojnik Štefan in 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Ferk Jože, Bogatič Emilija, Zg. Pol- 
skava, Vabel Ivan, Sele, Meršnik Anton, 
Gabernik, kmetje. Zadružni delež zna- 
ša odslej 500 din. 

Zadr IV 73 7812 

Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 
zadruga, Železne dveri pri Ljutomeru. 

Izbrišejo se Šut Anton, Kosič Janez, 
Šef Avgust, Gornjak Franc, Korošec 
Rozalija, Polak Vinko, Klemen Marija 
in vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Vrbančič Jože, Kaučič Anton, Slam- 
njak, Potočnik Janez, Giesovščak, Čeh 
Andrej, Slamujak, Kukuša Stanko Gre- 
sovščak, Košnik Jože, Železne dveri, 
zadružniki. 

Zadr   II   102 •810 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne  22.  avgusta   1952. 
619. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Poljčane. 

Izbrišejo se Kodrič Alojz, Polanec 
Štefan, Debeljak Anton in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Krivec Lucijan, Spod. Poljčane, 
Emeršič Jo/e, Poljčane, Modric Jože, 
Čadrnmska vas, Rigler Henrik, Mahar- 
ska vas, stumpf Ignac, Sp. Brežnica, 
Dravinc Milan, Lovnik, kmetje. Kodrič 
Karel je predednik, Rigler Henrik, 
podpredsednik, Knez Rudolf pa tajnik 
odbora. 

Zadružni delež znaša odslej 1000 din, 
s  petkratnim  jamstvom. 

Vpišejo se obrati: Zadružna krojaška 
in šiviljska delavnica in Zadružna me- 
hai    na delavnica s sedežem v Peklu. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne  23.  avgusta   1952. 

Zadr Vr 102 7878 
620. 

Besedilo: Stanovanjska zadruga z o. 
j., Pragersko. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na zboru 21. VIII. 1952. 

Besedilo odslej: Stanovanjska zadru- 
ga delavcev in uslužbencev z o. j., »Zar- 
ja«, Pragersko. 

izbrišejo se Jarič Jože. Vodeb Jože, 
Tomanič Rudolf, Celan Anton. Sagadin 
Adolf, Kovačič Stanko, Rajh Franc, 
Rajtmajer Ivan in vpišejo novi izvolje- 
ni  člani  upravnega odboia: 

Poljanec Ivan, predsednik, Roškar 
Tvan, tajnik. Jerič Feliks, knjigovodja, 
vsi železniški uslužbenci na Prager- 
skem. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne  29.  avgusta   1952. 

Zadr  III   13 7954 
621. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Adle- 
šičih. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 28. II. 1951 se i/brišejo Peteh Mati- 
ja, Požek Anton, Novak Miha, Cvitko- 
vič Alojz, "apele Matija, Veselic '•••, 
pooblaščenec zu sopodpisovanje Vrane- 
šič Janez in vpišejo nov' izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Požek Jože, tajnik KZ, Gi.ii.iici 3, 
Črnič Franc, predsednik KZ, Fučkovci 
5, Knzina Jo/e. mlinar, Podbrežje 2. 
Adlešič Miha, delavec, Mala sela 9, Pe- 
teh Milko posestnik, Velika sela 15, 
Skube Ivan, delavec, Adlešiči 8, Cvit- 
kovič Jurij, posestnik, Dolenci 8 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 24. II. 1952 so se spremenila za- 
družna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z omejenim jamstvom v Adlešičih. 

Delež znaša 1000 din, delež družin- 
skega člana 230 din. Člani odgovarjajo 
za   obveznosti   zadruge   z   lOktatnim 
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3. člen 

Lastniki oziroma uživalci, ki prekršijo določbe 
1. člena tega odloka ali določbe, navodila ali ukrepe 
izdane po 2. členu tega odloka, se kaznujejo za pre- 
kršek z denarno kaznijo do 1000 dinarjev. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati od dneva objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 
St. 2565/1-52 
Kočevje, dne 31. julija 1952. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

149. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih in na predlog Okrajnega odbora Zveze borcev 
v Tolminu izdaja Okrajni ljudski odbor Tolmin tale 

odlok 
o razglasitvi četrtega februarja 

za  okrajni ljudski praznik  okraja Tolmin 

V prvih dneh februarja 1943 so iz vseh. vasi tol- 
minskega okraja odšle prve večje skupine prostovolj- 
cev v partizanske čete in odrede, kar pomeni, da je 
naše ljudstvo bilo takrat že množično seznanjeno s 
cilji narodnega osvobodilnega boja in je bilo v celoti 
pripravljeno z lastnimi silami začeti boj z vsemi na- 
rodi Jugoslavije za osvoboditev svoje zemlje izpod 
fašističnih okupatorjev. Zato izdaja Okrajni ljudski 
odbor Tolmin tale odlok: 

1. člen 

Četrti februar se razglaša za okrajni ljudski praz- 
nik okraja Tolmin. 

s 2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

St. 1-86/1-1952. 
Tolmin, dne 20. avgusta 1952. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok L r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 42 • dne 13. avgusta 1952: 

512. Obvezna razlaga 2. člena in prvega odstavka 10. člena 
zakona o volilnih imenikih v zvezi z.drugim odstav- 
kom 1. člena splošnega za'kona o ljudskih odborih. 

513. Odločba o ustanovitvi Komisije za pomoč pri znan- 
stvenih raziskovanjih. 

514. Pravilnik o položajnih dodatkih uslužbencev Narodne 
banke FLRJ. .       , 

515. Odredba o postavljanju, nakladanju hvrazkladanju voz 
v železniškem prometu.      '        '     , ' ' "  r l 

516. Odredba o taročanju in o postavljanju vlačilcer. za 
nakladanje in razkladajo v rečnem prometu. 

517. Odredba o odobritvi kreditov za nakup goriva. 
518. Navodilo k uredbi o določanju in o prevedbi pokojnin 

in invalidnin. 

519. Splošno navodilo o spremembi in dopolnitvi splošnega 
navodila k uredbi o oskrbnini in drugih pravicah de- 
lavcev in uslužbencev, ki začasno niso v delovnem 
razmerju.   ,. 

520. Odločba o dopolnitvi odločbe o stopnji šol in tečajev. 
521. Pravilnik o posebnih dodatkih uslužbencev Narodne 

banke FLRJ. I 

522. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodatkih želez, 
niškega osebja. 

523. Odločba o jugoslovanskih standardih za vijake. 

Št. 43 z dne 22. avgusta 1952: 

524. Ukaz o spremembi povprečnih stopenj akumulacije in 
' skladov, ki jih določa zakon o družbenem planu Fede- 
rativne ljudske republike Jugoslavije za leto 1952. . 

•525. Navodilo o taksah, ki jih plačujejo ustanove s samo- 
stojnim finansiranjem. 

526. Navodilo o natančnejših pogojih za določene nazive v. ' 
zdravstveni stroki. 

527. Odločba o razdelitvi sredstev trgovskega sklada. 

528- Odločba o maržah trgovskih podjetij za promet z ži- 
tom in moko na debelo. 

629. Odločba o stopnji in osnovi za obračun prispevka za 
socialno zavarovanje odvetniških pripravnikov. •  , 

I Št. 44 z dne 27. avgusta 1952: 

5S0- Pravilnik o premijah za prihranke pri gorivu in mazivu 
na lokomotivah v eksploataciji jugoslovanskih železnic. 

531. Drugo navodilo k uredbi o ustanovitvi zavodov za 
socialno zavarovanje in o začasnem' gospodarjenju s 
sredstvi socialnega zavarovanja. 

532. Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o en- 
.  kratnem povračilu za neizrabljene potrošniške nakaz- 

nice za kurivo. 

Št. 45 z dne 3. septembra 1952: 

533. Uredba o kreditiranju obratnih sredstev gospodarskim 
organizacijam 

534. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o u*ta. 
novitvi in delu Zveznega statističnega urada in statis- 
tičnih uradov v ljudskih republikah 

,535. Odredba o prepovedi izvoza kmetijskih in industrijskih 
proizvodov 

536. Odredba o količinah posameznih proizvodov, namenje-' 
nih za izvoz v 

537. Navodilo k odločbi o znižanju tarifnih postavk za pre: 
voz ikuriva, namenjenega za široko potrošnjo 

338. Navodilo o nabavi sladkorja za prehrano Čebel brez 
plačila prometnega-davka 

.539. Odločba o načinu in elementih za dotočanje- obratnih 
4   sredstev gospodarskih organizacij 

/ 
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540. Odločba o prodaji deviznih sredstev zasebnikom 

641. Odločba o znižanju odstotkov za obračunavanje poseb- 
ne takse za gostinske sobe izven glavne turistične se- 
zone 

•42. Sklep o dopolnitvi sklepa o sindikalnih organih, ki so 
pristojni za pritrditev k tarifnim pravilnikom gospo- 
darskih podjetij 

Popravek uredbe o vskladitvi gospodarskih predpisov zvez- 
nih organov državne uprave z novim gospodarskim 
sistemom 

Uradni list Vojaške uprave JLA Jugoslovanske cone STO 
z dne 26. avgusta 1952: 

1. Odredba St. 24 o razširitvi veljavnosti temeljnega zako- 
na o skrbništvu. 

2. Odredba št. 25. o razširitvi veljavnosti temeljnega za- 
kona o zakonski zvezi, J 

3. Odredba št. 2G. o razširitvi veljavnosti temeljnega za- 
• kona o razmerju med starši in otroki. 

4. Odredba št. 27 o razširitvi veljavnosti zakona o posvo- 
jitvi. 

•. Odredba št. 28 o razširitvi veljavnosti zakona v razgla- 
sitvi pogrelancev za mrtve in o dokazovanju smrti. 

6. Odredba št. 29 o razširitvi veljavnosti zakona LR Slo- 
• venije o občinskih ljudskih odborih. 

7. Odredba št. 30 o razširitvi veljavnosti zakona LR Hr- 
vatske o občinskih ljudskih odborih. 

8. Odredba št. 31 o razširitvi veljavnosti zakona LR Slo- 
venije o okrajnih ljudskih odborih. 

9. Odredba št. 32 o razširitvi veljavnosti zakona LR Hr. 
vatske o okrajnih,ljudskih odborih. 

10. Odredba št. 33 o razširitvi veljavnosti zakona LR Slo- 
venije o . olitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov. 

11. Odredba št. 34 o razširitvi veljavnosti zakona LR Hr- 
vatske o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov. 

12. Odredba št. 35 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o ustanavljanju in delu trgovskih podjetij. 

13. Odredba št. 36 o ' razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o trgovinski inšpekciji. 

14. Odredba št. 37 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o obvezni kalkulaciji in obračunu stroškov v 
industriji in rudarstvu. 

15. Odredba št. 38 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o skladu podjetij za samostojno razpolago. 

16. Odredba št. 39 o razširitvi veljavnosti -iredbe vlade 
FLRJ o organizaciji posredovanja dela. 

17. Odredba št. 40 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o prejemkih delavcev in uslužbencev gospodar- 
skih organizacij, kadar niso na delu. 

18. Odredba št. 41 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o ustanovah s samostojnim finansiranjem. 

19. Odredba št. 42 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o finančnem poslovanju po banki in o plačevanja 
z gotovino. 

20./Odredba št. 43 o razširitvi veljavnosti odločbe pred- 
sednika Gospodarskega sveta vlade FLRJ o tarifi za 
plačevanje žigovine in drugih pristojbin za pregled in 
žigosanje meril in predmetov iz plemenitih kovin. 

Izdaja >Uradni liei LRS<. — Direktor In odgovorni urednik: dr Raetko Močnik — tleka tiskarna >Toneta Totnži£a< — v« * 
Ljubljani. — Naročnina: letno 640 din. — Posamezna številka: 8, din do 8 strani, vsake; nadaljnje 4 strani 4 din ve?. p° 
coati 8düi več. — Uredništvo Ja optava: Ljubljana, KidriCeva (prej Oajeva) ulica •, poštni'predal 383. — Telefon uprave 65-79 

; — Čekovni »Sim: 601-90180-0 
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Leto IX V LJUBLJANI, dne 26. septembra 1952 SievUka 27 
VSEBINA 

150. Odločba  o imenovanju  okrajne  volilne   komisije   za 
okraj Radovljica". ( 

151. Odločba o imenovanju volilne komisije za okraj Ma- 
ribor okolica. 

152. Odločbo o imenovanju volilne komisije za mesto Celje. 
153. Odločba o imenovanju volilne komisije za okraj Tol- 

min • 
—    Popravek. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 
150. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Radovljica 

odločbo 
o,imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

v Radovljica 

V okrajno volilno komisijo za okraj Radovljica 
se imenujejo: 

ža predsednika: F i s t e r Jože, predsednik okraj- 
nega sodišča v Radovljici; 

za namestnika: Koželj Jože, sodnik okrajnega 
sodišča v Radovljici; 

za člana: Zupančič Pavle, pravni referent 
OLO Radovljica; 

za namestnika: Ušlakar Bojan, pravni refe- 
rent OLO Radovljica; 

za člana: Korošec Ivan, uslužbenec OLO Ra- 
dovljica; 

za namestnika: Kopriva Ivan, upravitelj 
osnovne šole v Koroški Beli; 

za člana: Cerne Božo, uslužbenec OLO Radov- 
ljica; 

za namestnika: Ravnik Ivan, matičar MLO 
Bled; 

za člana:  Matinček  Pavel, cestni nadzornik; 

za namestnika: Koman Miro, uslužbenec OLO 
Radovljica. 

U. št. 105 
,.   Ljubljana, dne 12. septembra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE      , 

( LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

•151. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Pjezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Maribor okolica 

odločbo > 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Maribor okolica 

V okrajno volilno komisijo za okraj Maribor oko- 
lica se imenujejo: 

za predsednika: S i m o n č i č Stefan, predsednik 
okrajnega sodišča Maribor II; 

za namestnika: N a h t i g a 1 Milan, predsednik 
okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici; 

za 'člana: 'Pliberšek Lojze, uslužbenec OLO 
Maribor okolica; .' 

za namestnika: Orešič Marjeta, uslužbenka 
okrajnega sodišča Maribor II; 

za člana: Krajnčič Lavoslav, uslužbenec OLO 
Maribor okolica; 

za namestnika: Kavčič Franc, uslužbenec OLO 
Maribor okolica; 

za, člana: S1 am n jak Emil, uslužbenec OLO 
Maribor okolica; * 

za namestnika: Pen Rudi, uslužbenec Okrajne 
zadružne zveze v Mariboru; / 

za člana: C i g o j Janez, sodnik okrajnega sodišča 
v Slovenski Bistrici; 

za namestnika: K u k e c Alojz, tajnik Okrajne 
trgovinske zbornice v Mariboru. 

U. št. 106 
Ljubljana, dne 12. septembra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
'  LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: 
France Lubej 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

. { / 
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152. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidi j 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Mestnega 
ljudskega odbora Celje 

odločbo 
o imenovanju mestne volilne komisije za mesto Celje 

V mestno volilno komisijo za mesto Celje se ime- 
nujejo: , 

za predsednika: Dobovišek Oskar,~ sodnik 
okrožnega sodišča v Celju; 

za namestnika: Re y a Adolf, sodnik okrajnega 
sodišča v Celju; 

za člana: Se de j Avgust, nameščenec MLO Ce- 
lje; 

za namestnika: Bogataj Vlado, sekretar LIP 
v Celju; ' 

za člana: Presinger Riko, direktor Celjske 
tiskarne v Celju; 

za namestnika: Novak Zvone, bančni uslužbe- 
nec v Celju; 

za člana: Svetličič Ivo, načelnik Sveta za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko MLO Celje; 

*za namestnika: G odi er Martin, ravnatelj Kino- 
podjetij v Celju; 

za člana: Trofenik Janez, šef Uprave za po- 
sredovanje dela MLO Celje; 

4   za   namestnika:    P o g a č a r    Rudi,   nameščenec 
MLO Celje. 

u. št: lož 
Ljubljana, dne 12. septembra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
, France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

153. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Tolmin 

odločbo 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Tolmin 

V okrajno volilno komisijo za okraj Tolmin se 
imenujejo: • 

\ 

za predsednika: Jereb Rudolf, predsednik 
okrajnega sodišča v Tolminu; 

za namestnika: Sever Danilo, predsednik okraj- 
nega sodišča v Idriji; 

za člana: Gregorič Albert, uslužbenec OZZ v 
Tolminu; 

za namestnika: K u n t i h Vinko, uslužbenec 
Okrajnega gradbenega podjetja v Tolminu; 

za člana: Smrekar Jožef, uslužbenec OLO 
Tolmin; 

" za namestnika:  Kogoj  Francka, uslužbenka OK 
KPS v Tolminu; v 

za člana: Ma raž Franc, tajnik Občinskega ljud- 
skega odbora Most na Soči; 

za namestnika:, Kog o j Avguštin, tajnik Mestne 
občjne Tolmin; 

za člana: B a t a g e 1 j Ivan, uslužbenec OLO Tol- 
min; * 

za namestnika: Rutar Milica," uslužbenka go- 
stinskega podjetja>Hotel »Krn« v Tolminu. 

U. št. 10S 
Ljubljana, dne 12. septembra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r.     > 

Popravek 

V prvem odstavku 94 člena1 zakona o volitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov z dne 8. julija 
1952 U. št. 84 (Uradni list LRS št. 19-91/52) je pismena 
pomota. V peti in šesti vrsti se mora namesto »odsto- 
tek« obakrat glasiti: »ostanek«. 

Navedeni odstavek se pravilno glasi: > 

»Ako se na način, določen v prejšnjih členih, ce- 
lotno število mandatov ne razdeli, se preostalo število 
mandatov razdeli tako, da se po en mandat dodeli tisti 
volilni skupini, ki ima po prvi razdelitvi največji 
ostanek vrednosti družbenega produkta, nato tisti, ki 
ima za njo največji ostanek in tako dalje, dokler se 
ne razdeli vse preostalo število mandatov.« 

Iz sekretariata Prezidija Ljudske skupščine 
LR Slovenije 

Izdaja >UradnI liât LRS<. - Direktor ID odgovorni uredn k: Ur Kastko Močuik,— tiska tiekarna »Tonete TomStîa« — vel * 
LJubljani. — Namen.na: letim MO din. — Posamezna S!evilka S din do S strani, veake nadaljnje 4 strani 4 din več. P° 
-x>Sti 8 din »••. — Uredništvo in uprava: Ljubljana, Kldrtënva t prej Gajeva) ulica 5, poetai predal 336., — Telefon uprave 55-79 

». Čekovni račun; 601-90180-0 

% 
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Razglasi in objave 

V naši založbi je izšel 

Kmjevni imenik LRS 
z upravno razdelitvijo Ljudske republike Slovenije, abecednim imenikom 
naselij z označbo občine, okraja in pošte, abecednim imenikom občin z 
označbo okraja in sodišča ter zemljevidom. 

Strani 224, cena 290 din. 

ftazglasi ministrstev 
Spremembe 

rodbinskega imena 
St,   IV-4265/1-52 8103 

Z odločbo Ministrstva za notranje za- 
deve LRS, št. IV-4265/1-52 z dne 1. IX. 1952 
je bila na podlagi 21. člena zakona o 
osebnih imenih dovoljena sprememba 
priimka Kunčiču-Ferjanu Francu, roj. 
8. XII. 1910 na Bledu, ženi Cilki, roj. 
Kelb 8. XI. 191? v Bohinjski Beli, ter 
otrokom Štefaniji, roj. 23. XII 1938, 
Mihaelu, roj. 24. IX. 1941, Francu, roj. 
2 III. 1947, Ceciliji, roj. 14. X. 1938 in 
Stanislavu, roj. 9. VI.1951, vsi na Bledu, 
Mlino 31, v priimek >Ferjan«. 
Ministrstvo   za  notranje  zadeve   LRS 

St. rV.4294/i.52-Ve-Kr 8586 
Z odločbo ministrstva za notranje za- 

deve LRS, št. TV-4294/1 z dne 15. sep. 
tembra 1952 je bila na podlagi 21. čle- 
na zakona o osebnih imenih dovoljena 
sprememba priimka Vidergar-Vencelj 
Jožetu, roj. 22. III. 1919 v M.avčah, 
okraj Ljubljana okolica, v >V e n • 
e e 1 je. 

Ministrstvo za notranje zadeve 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpfsf 
179?. 

Besedilo: Občinska klavnica in 
mesnica, Vojnik. 

Poslovni predmet: Zakol živine in 
prodaja  mesa  iz  lastnih  zakolov. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj:  Občinski  LO  Vojnik. 

Podjetje  zastopata: 
Kolar Ivan, poslovodja samostojno 

po zakonitih pooblastiih in Šinigoj 
Juljan. 

OLO Celje okolica, odd. za gosp. 
dne 22. avgusta  1952. 

Št. 3637/1-1952 8267 
1?98. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Steklo« 
(Ljubljana, Tyrseva 10). 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubi ja. 
••, odločba Breds št. 78 z dne 20. XII. 
1952. 

Operativni upravni voditelj: MLO 
Ljubljana, poverjeništvo za trgovino in 
gostinstvo. 

Poslovni predmet : Trgovina na debelo 
in na drobno z votlim in ravnim stek- 
lom, porcelanom in keramiko, vštevši 
uvoz. 

Poslovalnice so: Gajeva (pasaža). 
Frančiškanska 8 in Tyrseva  10. 

Za podjetje podpisujeta: 
Miklavčič Hinko, direktor in Dimnik 

Julči, računovodja. 
MLO Ljubljana, poverj. za finance 

dne 29. januarja 1952. 
Fin št. 323-52' 949 

1800. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Ra- 

diocenter ali sTcrajšano Radiocenter, 
Ljubljana (Cankarjeva št. 3). 

Ustanovitelj podjetja: MLO za 
glav. mesto Ljubljana z odločbo 
Preds. št. 330/52 z dne 2. aprila 1952. 

Poslovni predmet: Trgovina z radij- 
skimi aparati in potr^ščinami na drob. 
no in debelo, popravljanje radijskih 
aparatov in gramofonov, irstalacija in 
popravljanje za ozvočenje. 

Obrati: Prodajalna, popravljani-'i in 
delavnica za ozvočenje Ljubljana, "?an- 
karjeva c. 3 in sklaH.fče, Ljubljana, 
Dalmatinova 13. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Detela Leopold, direktor in Burgar 
Danica, računovodja. 

MLO   za   glav.  mesto   Ljubljana, 
odd. za gospodarstvo 
dne 29.  avgusta  1952 

Št. G 2690/52 3062 
1799. 

Besedilo: Slovenijaavtopromet, Ljub- 
ljana, skrajšano SAP, Ljubljana (Sre- 
diška ul. 13). 

Poslovni predmet: Prevoz potnikov 
na rednih in izrednih progah. 

Poslovalnice podjetja- Kianj, Eled, 
škofja Loka, Novo mesto, Mežice in 
Kočevje. 

Ustanovitelj podjetja: Predsedstvo 
vlade LRS, z odločbo št. S.Zak 238 i 
dne 3. julija 1948. 

Gospodarski voditelj: Oddelek za go- 
spodarstvo MLO. 

Za podjetje podpisujejo: 
Skodlar Ivan, direktor, Dragar Bogo- 

mir, nam. direktorja, Iglic Anton, nam. 
direktorja, Čebašek Zvonko, glavni ra- 

čunovodja, Kadunc Albin, nam. raca« 
novodje. 

MLO za glav. mesto Ljubljana, 
odd. za gospodarstvo 

dne 1. septemb.a  1952. 
Št. G 2431/52 8146 

1800. 
Besedilo: Gostinsko podjetje >Nace< 

(Ljubljana, šmartinska c. 3). 
Poslovni pred. .. Izvrševanje "v i 

poslov ki ::dajo v področje plin- 
skih obratov gostiln. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljublja- 
na, odločba P. Is št. 151/52 z dne 2\ 
aprila 1932. 

Gospodarski voditelj: Oddelek za ga. 
spodarstvo MLO. 

Poslovalnice: Bife »Friškovec« in bi- 
fe >Meksika£. 

Za podjetje podpisuie.io: Gorene 
Alojz, v. d. upravnik, Culkar Anton, 
računovodja, V'asibeher Fani, blagovni 
knjigovodja 

MLO za glav. mesto Ljubljana, 
odd. za gospodarstvo 

dne 2. septembra 19=2. 
Št. G 2551/52 8143 

1801. 
Besedilo: Tehnometal, Ljubljana 

(Titova c. 16). 
Poslovni predmet: Trgovina s tehnič- 

no železnino in kovinskim blagom na 
debelo in drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Predsedstvo 
vlade LRS, odločba St. II-610/2-52 • dne 
10. julija 1952. 

Gospodarsko vodstvo: oddelek za 
gospodarstvo MLO. 

Obrati podjetju: Poslovalnica na 
drobno, Ljubljana, Titova c. 16. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kumar Andrej, direktor, Rogelj Pe- 

ter, namestnik direktorja, Bratun Ivo, 
računovodja, Kozamernik Viktor, ••- 
mestnik računovodje. 

MLO za glav. mesto Ljubljana, 
odd. za gospodarstvo 

dne 3. septembra 1952. 
Št. G 2725/52 814? 

1802, 
Besedilo: Občinska mesarija .Lukovi- 

ca (Prevoje št. 37). 
Poslovni predmet: Klanje živine in 

prodaja mesa. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obč. LO Lukovica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Pogačar Janez, poslovodja, samostoj- 

no, Andrejka Martin, namestnik, v od- 
sotnosti poslovodje, Kropivšek Tončka, 
knjigovodja. 
OLO Ljubljana okolica, odd. za gosp. 

dne 27. junija 1952. 
Št. 1431/95—52 7451 

1803. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjet- 

je »liki dom v Iškem Yintgarju«. 
Poslovni predmet: Opravljanje po- 

slov gostinstva, oskrba i hrano, alko- 
holnimi   in  brezalkoholnimi  pijačami. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Ljublja- 
na okolica. 
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Splošni upravni roditelj: OLO ••••- 
ljana okolica, svet za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Cesaree Ivan, poslovodja, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja, Machiedo Mirko, ra- 
čunovodja, skupaj s poslovodjo listine 
po 47. členu szdgp. 
OLO Ljubljana ok„ svet za gospod, 

dne  19. avgusta  1952. 
Št 11.1431/119-52 7738 

1804. 
Besedilo: Tovarna pozamenterije 

>Trak< (Mengeš). 
Poslovni predmet: Izdelovanje poza- 

menterije. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

OLO Ljubljaia okolica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Blejc Anton, direktor, ki podpisuje 

samostojno in neomejeno v vseh zade- 
vah podjetja, Spur Jakob, obratovodja 
podjetja, ki podpisuje samostojno v 
odsotnosti direktorja, Lužar Stane, ra- 
čunovodja podjetja, sopodpisuje spise 
finančnega in kreditnega značaja z 
enim izmed zgoraj navedenih. 
OLO Ljubljana okolica, odd. za "josp. 

dne 29. avgusta 1932. 
Št. 11—1431/196—1952 8067 

1805. 
Besedilo: Okrajna opekarna, Radom- 

lje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in 

prodaja zidne in strešne opeke. 
Ustanovitelj in splošni upravni vo- 

ditelj: OLO Ljubljana okolica, odločba 
št. 5645/1  z dne 9.  VIII.  1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Žebc_ ec Jože, direktor, samostojno 

vse spise razen finančnih; Šraj Janez, 
obratovodja, v odsotnosti direktorja; 
Lužar Marijan, računovodja, sopodpi- 
suje vse spise finančnega in kreditnega 
pomena. 
OLO  Ljubljana  ok.,  svet  za  gospod, 

dne 30. avgusta  1952. 
Št.   1431/197-1952 8066 

1806. 
Besedilo: Okrajna opekarna Vodice. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in 

prodaja zidne opeke. 
Ustanovitelj in gospodarski roditelj: 

OLO Ljubljana okolica, odločba št. 
5645/1. 

Za podjetje podpisujeta: 
Tavčar Feliks, v. d direktorja, samo. 

stojno, spise finančnega in kreditnega 
značaja pa sopodpisuje Žitnik Simon. 
OLO Ljubljana okolica, odd. za gosp. 

dne 50. avgusta 1952. 
•   Št. • 1431/205—1952 8064 

1807. 
Besedilo: Občinsko podjetje sMi/.ar- 

stvoc, Višnja gora. 
Poslovni predmet: Vsa v mizarsko 

stroko spadajoča dela. 
Ustanovitelj podjetja: LO MO Višnja 

gora, odločba št. 323/52 z dne 18. VII. 
1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kaline Alojz, poslovodja, Lokar Jože, 

uslužbenec, namestnik je Omaben Jo- 
že, mizarski pomočnik, ki podpisuje v 
odsotnosti poslovodje. 
OLO Ljubljana o kol., gospodarski svet 

dne 2. septembra 1952. 
Št. 11-1431/132-1952 8155 

1808. 
Besedilo: Vzgajališče Veržej, ekono- 

mija. 
Poslovni predmet: Olajšanje prehra- 

ne za gojence. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav li 
Svet za prosveto in kulturo LRS, Ljub- 
ljana. 

Za podjetje podpisuje: 
Jagodic Vojko, ravnatelj vzgajališča 

Veržej. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 22. avgusta  1952. 
Št. II 1385—1339/3 7849 

1809. 
besedilo: Trgovina združenja slepih 

(Maribor. Gosposka ul. 24). 
Poslovni predmet: Trgovina z galan- 

terijo in s kratkim ter pl. • bla- 
gom, trgovina s tobačnimi izdelki, vži- 
galicami in cigaretnim papirjem na 
drobno. 

, Ustanovitelj in gospodarski upi-avni 
voditelj: Združenje slepih lugoslavne, 
podru/.nica   Maribor. 

Podjetje :astopajo in zauj podpihu- 
jejo: 

Skledur Jože, predseJaik, samostoj- 
no, Graduer Jože, tajnik, za predsedni- 
ka po pooblastilu, Novak Milan, knji. 
govodja, ki sopodpisuje vse listine kre- 
ditnega, materialnega in denarnega 
značaju. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne  7.  avgustu   '952. 
Št. Pov 56/157—52 8165 

1810. 
Bendilo: Občinsko obrtno podjetje 

»Remont«  v Beltin 'h. 
Poslovni predmet: Zidanje stano- 

vanjskih in gospodarskih prostorov ter 
popravil. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
Obč. LO Beltinci. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 
jejo: 

Horvat Martin, Horvat Ladislav in 
Verban Jožef 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 29. avgusta 1952. 
Št. II—7742/1—52 F/Va        8069 

1811. 
Besedilo: Državno gostinsko podjetje 

Mestni bife, Murska Sobota. 
Poslovni predmet: Nabava in proda- 

ja vseh vrst alkoholnih in brezalkohol- 
nih pijač ter mrzlih jedil. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Javornik Anica, poslovodja, in Fran- 
ko Jolanda, računovodja, do zneska 
100.000 din. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 3. septembru 1952. 
Št. II 7312/1—52 P/Tr 8136 

1812. 
Besedilo: Gostinsko podjetje hotel 

Zlatorog Bohinj (Ukane št. 2). 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS z 

odločbo št. 344 z dne 30. VI. 1947. 
V pristojnost OLO Radovljica je pri- 

šlo z odločbo Vlade LRS št. 350/1—52 z 
dne 19. IV. 1952. 

Poslovni predmet: Izvrševanje gostin- 
skih storitev vseh vrst ter vodstvo ho. 
telskih, kavarniških in restavracijskih 
obratov, vodi gostinsko ekonomijo, po- 
trebno za uspešnejše poslovanje pod- 
jetja, skrbi za prevoz svojih gostov in 
prtljage. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: 

Poličar Ludvik, ravnatelj podjetja in 
Markočič Marjan, računovodja pod. 
jetja 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 29. avgusta 1952. 
Št 2458/2 7993 

1813. 
Besedilo: Dimnikarsko podjetje Pre- 

valje. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

KLO Prevalje odn. Obč. LO Prevalje. 
(odločba št. pov. 43/5Ì 17. III. 1952). 

Poslovni predmet: Vsa v dimnikar- 
sko stroko spadajoča dela. 

Za podjetje podpisujeta: 
Rek Karel, poslovodja in Tomaž 

Olga, knjigovodju, po zakonitih poob. 
lastilih. 

OLO Slovenj Gradec, odd. za gosp. 
dne 3. junija 1952. 

Št. 8/11—31/129—1952 7556 
1814 

Besedilo: Krojaška in šiviljska de- 
lavnica Radlje ob Dravi. 

Gospodarski voditelj: Obč. LO Rad- 
lje ob  Ura vi 

Poslovni predmet: Vsa v stroko pod- 
jetja spadajoča dela. 

Podjetje zastopajo in zanj nodpisu- 
jeio: 

Maček Ivan, poslovodja iu Javo.nik 
Marija, predsednik upravnega odb., po 
zakonitili pooblastilih. 

Št.  •/3—31/285—1952 8209 
Besedilo: Pekarna trga Radlje ob 

Dravi. 
Poslovni predmet: Vsa v stroko spa- 

dajoča dela. % 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obč. LO Radlje ob Dravi. 
Podjetje zastipajo in zanj podpi- 

sujejo: 
Katrašnik Anton, poslovodja in Ror- 

šek Jernej, predsednik upravnega od- 
bora po zakonitih pooblastilih. 

Št.   11/3—31/286/1952 b208 
OLO Slovenj Gradec, odd. za gosp. 

dne 22. avgusta     »52. 
1815. 

Besedilo: Občinska trgovina, Šmartno 
ob Paki. 

Poslovni predmet: Trgovina z meša- 
nim blagom na drobno. 

Ustanovitelj in  gospodarski  upravni 
voditelj  podjetja: Obč LO Šmartno ob 
Pak.. 

Za   podjetje   podpisujejo: 
Kajtnu   Silva,   v    d.   poslovodje,   v 

vseh zadevah, Šabec Stana, knjigovod- 
ja, listine denarnega pomena. 
OLO Šoštanj, svet za gospodarstvo 

dne 27. julija 1952. 
Št. 19*1-136/52 7740 

Spremembe 
1816. 

Besedilo: Tovarna i^nja, Kamnik. 
Izbris se Repenšek Štefan, doseda- 

nji v. d. direktorja: vpiše se: 
Pere Drago, direktor, ki podpisuje 

samostojno, v obsegu zak. pooblastil 
in pravil podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 16. julija 1952. 
Št. 243 301—1952 7359 

1817. 
Besedilo: Tovarne jedilnega in teh« 

ničnega olju, Ljubljana. 
Izbriše se kuharic Aleksander in vpi- 

še: 
Kunstelj Tone, računovodja, ki  so- 

podpisuje listine po 47. členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne  13   avgusta  1952. 
Št. 243 289/2-1952 7667 
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1818. 
Besedilo: Kovinski servis, št. Peter 

na Krasu. 
Izbriše se Bizjak 'Andrej in vpiše 
Dujc Dušan, računovodja, ki sopod- 

pisuje listine po 47. členu szdgp. 
Ministrstvo za îliinnce LRS, Ljubljana 

dne 21. avgusta 1932. 
Št. 243 265/2—1952 • 8074 

1819. 
Besedilo: Gozdarsko avtopodjetje, 

Kočevje. 
Izbrišeta se: Lebernik Marija, raču- 

novodja, in Helmih Dušan, sekretar; 
vpišeta pa se: Arko Bogomir, računo- 
vodja, ki sopodpisuje listine, navedene 
v 47. členu s/-d"D. in Hočevar Slavko, 
sekretar, ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja v istem obsegu. 

Št. 243 332/2—1952 076 
Besedilo;.»Satumus«, tovarna kovin- 

ske embalaže, Ljubljana, 
Izbrišejo so Grčar Ivan, Veter An- 

toa, Javornik Ivan in vpišejo: 
Fain Ciril, direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja; 'dr. Škapin Vaso, di- 
rektor gospoclarsko-finančnega sektor- 
ja, ki sopòdpisuje listine po 47. členu 
szdgp; Pulmr Dominik, sekretar, ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu, in Gabrijelčič Franc, ki 
sopodpisuje v odsotnosti direktorja go- 
spodarsko-finančnega sektorja, V istem 
obsegu. 

Št. 243 336-1952 8075 
Ministrstvo zu finance LRS, Ljubljana 

dne 22       "-"' 
1820. 

dne 22. avgusta 1952. 

Besedilo: Tovarna sanitetnega mate- 
v      riala, Vir pri Domžalah. 

Izbriše se Cerar Ljubica in vpiše 
Vidmar Stanka, računovodja, ki so- 

podpisuje listine po 47, členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 25. avgusta  1952. 
'    Št 343 334/1—1952 8077 

1821. 
Besedilo: Rudnik rjavega premoga. 

Laško. 
Vpiše se pooblaščenec za podpisova- 

*      njo ing. Koželj Anton, jamski obrato- 
vodja, ki podpisuje v odsotnosti direk- ( 
tor ja, v istem obsegu; Izbriše pa Ja- ' 

v     nežič Jože, upravnik jamskega obrata. 
Ministrstvo za finance LRS,.Ljubljana, 

•dne 26. avgusta 1952.* 
Št. 243 338—1952. 8078 

1822. 
Besedilo: Brivsko-frizcrsko podjetje 

Črnomelj. 
Vpiše se novi upravnik Stefanie Jo- 

žef, z njim sopodpisuje Majerle Anica. 
v Izbriše se dosedanji ti -ravnik Sato- 
šek Slavko. ' v 

OLO Črnomelj, svet za gospodarstvo 
dne 23. avgusta 1952. 

Št. 390-52 7847 
1823. 

Besedilo:    »Avtoobnova«.   Šempeter 
Pri Gorici. 

Izbriše se Nemec Zdravko in vpiše 
Bednarik Jožko, z istimi pravicami. 

Št  II/1-X-1000/77-52 .     T403 

.Besedilo: Krajevna mizarska dslnv. 
»Ica Selo. 

> ^Gospodarski upravni voditelj odslej: 
ubčin?ki ljudski odbor Črniče. „ 
- OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne 10. maja 1952. 
Št.  II/1-X-1000/7C—52      7405 

1824. 
Besedilo: Kr*j.vno podjetje Indies 

čepovan. 
Izbrise se: Paglavec Ciril, upravnik 

in vpiše: Bratuž Jožef, upravnik. 
OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 

dne  13. avgusta  1952 
Št.   11/1—X—100O/8 '        -48 

1825. 
Besedilo: Primorje-export Nova Go- 

rica. 
Poslovni   predmet   odslej:   Izvoz   iu 

uvoz blaga, trgovanje z le-tem in indu- 
strijskimi izdelki, ter odkup kmetijsko 
prehrambenih   proizvodov   za   izvozne 
namene. 

OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 
dne 22. avgusta 1952. 

Št. II/1—X—1000/87 7875 
1826. 

Besedilo: Električno podjetje, Kranj. 
Izbriše se Delavnica za popravilo in 

gradnjo tehtnic in vpiše poslovalnica v 
Kranju, Prešernova 12. 

Besedilo odslej: Elektrotehnično pod- 
jetje, Krmij. 

Št. 1209 7988 

Besedilo: Mestno prevozništvo,Kranj. 
Izbrišeta se Jarc Janez, računovodja 

in   Ažman   Karol,   knjigovodja.  Vpiše 
se Jaklič Jela, knjigovodja. 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 23. avgusta 1952. 
Št  2657 784S 

1827. 
Besedilo: Ključavničarstvo, Kranj. 
Besedilo odslej: Ključavničarstv   — 

Tehtnica, Kranj. 
LO MO Kranj, odd, za gospodarstvo 

dne 28. avgusta 1952. 
Št.   2870 7987 

1828.     > - 
Besedilo: Soboplesk Kranj. 
Izbriše se: Kirbiš Jože, upravnik in 

Jarc Janez, knjigovodja ter vpiše; 
Režun Štefan, upravnik, Nov.akVera, 

knjigovodja. 
št. 2974 8143 

Besedilo: Steklarstvo Kranj. 
, Izbriše se  Jarc  Janez,  knjigovodja 

in vpiše: r 
Novek Vera, knjigovodja. 

Št. 2975 8144 

Besedilo: Tapetništvo Kranj. 
Izbrišeta se: Kirbiš Jože in Jarc Ja- 

nez in vpišeta: 
Perč Franc in Kocjan Marica. 

Št. 2973 8145 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 3. septembra 4952. 
1829. 

Besedilo: Goetibja na Podreči. 
Podjetje je z odločbo LO Mavčiče r, 

dne 31. VII. 1952 št. 190 prešlo v likvi- 
dacijo. • 

Besedilo odslej: Gostilna na Podreči 
v likvidaciji. 

Za podjetje podpisujejo: 
Cegnar Peter, predsednik likvidacij- 

ske   komisije,   Roda   Marija,   Zevnik' 
Anica, člana likvidaeijsk" 'komisije. 

Št. 2404/2 ,        7991 

Besedilo: MEPO Čevljarstvo, škof ja 
Loka, 

Vpiše se: Kržišnik Joža, knjigovodju, 
ki sopodpisuje po 47. členu szdgp. 

Št. 2595/2 7992 
LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 25..-avgusta 1952. 

1830. 
•Besedilo:   »Okrajna   tovarna   pohi- 

štva«, Brežice. 
Izbriše SB Glogovšek Alojz in voiše 
Kcrin Stanko, ki podpisuje skupaj z 

računovodjem, v okviru zakonitih po- 
oblastil. 

OLO Krško, odd. za gospodarstvo 
dne 30. avgusta 1952. 

št. 6236/1 sois 
1831. 

Besedilo:  Steklarsko  podjetje   MLO 
»Kristal«, Ljubljana, Titova  14. 

Izbriše se: štravs Lada in vpiše; 
Salamon Lada. 

MLO za glav. mesto Ljubljana, 
odd. za gospodarstvo 
dne 30. avgusta 1952. 

Št  G  1889/52 8060 
1832. ~ 
v Besedilo: šumi tovarna bonbonov, 
čokolade in peciva, (Ljubljana, Gra- 
dišče 9). 

Izbriše se Dolinar Ivica, računovodja 
in vpiše 

, Melihar Zdenka, računovodja. 
MLO za glav. mesto Ljubljana, 

odd. za gospodarstvo 
dne 5. septembra 1952. 

Št. G 2974/52 8243 
1833. 

Besedilo: Krajevna gostilna Ra- 
domlje. 

Izbrišeta   se:   Ulčar   Jakob  in   Šraj - 
Janče in vpišeta: 

Zupane Maks, upravnik podjetje, 
Semen Ivan, namestnik, UDravn,ika. Pa. 
latinus Milan, knjigovodja in Vidmar 
Vinko, namestnik knjigovodje. 
OLO Ljubljana okol. odd. za gospodar. 

dne 31. julija 1952. i 
Št. 3.637—13—52 7156 

1834. â .; 
Besedilo: Krajevna mesarija Šmarje. 
Izbriše se: Vidic Marija, računovodja 

in vpiše: 
Rozman Vladimir, računovodja pod- ' 

jetja. 
Št. II—1431/167—1952 8i5£ 

Besedilo: Mestna mesarija in preka- 
jevalnica Litija. 

Izbriše se: Multi Franc in namestnik 
Drnovšek Franc; vpiše se: i 

Vrhove Jože, upravnik in Mulb 
Franc, namestnik upravnika. 

Št. 11—1431/23—1952 8152 
Besedilo: Tovarna krzna Domžale. 
Besedïo   -odslej:   Strojanm   krzna, 

Domžale. , 
Izbrišejo se Vilar Felicijan, upravnik 

vseh mestnih podjetij Domžale, Kavka 
Tončka, fin. knjie'ovodja, Kavčič Jože, 
fin. poročevalec MLO Domžale, Črni-< 
vec Anton, upravnik in vpišejo: 

Pavlic Pavla, knjigovodja podjetja, 
Habjan Franc, predsednik  upravnega 
odbora, Kav,čič Jože, rcf. za dohod, pri 
MLO Domžale in Kenda Gvido, uprav-     \ 
nik podjetja. • i 

Št.  II—3637/3—1952 8150 
OLO Ljubljana okol. odd. za gospodar. 

dne 2. septembra 1952 
1835. 

Besedilo: Industrija -radbeneea ma- 
teriala. Mengeš. 

Z odločbo OLO Ljubljana okolica, 
št. 1•5646/2 z dne 14. VIII. 1952 je pod- 
jetje nrešlo v likvidacijo. 

Člani komisije so:    Stenovec Janez, 
uslužbenec i. ekarne Mengeš,   Drešar" 
Ivan.    uslužbenec    opekarne    Vodice," 
Osolin Tine. uslužbenec opekarne Ra- 
domlje. 

r 
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Za podjetje v likvidaciji podpisujeta 
predsednik in en član likvidacijske 
komisije. 
OLO Ljubljana ok., odd. za gospodar, 

dné 3. septembra 1952. 
Št. II 5645/11—1952 8158 

1836. 
Besedilo: Krajevna gostilna Dol. Lo- 

gatec 
Beseddo odslej: Gostinci '• Dol. Lo- 

gatec 
Št.   II—1431/122—1952 8253 

Besedilo: Krajevna pekarija pol. 
Logatec. 

" Besedilo odslej: Parna pekarna, Dol. 
Logatec 

Št.  11—1431/192—1952 8403 
Besedilo: -Okrajna industrija tuhih 

barv, Dol ^rì Ljubljani. 
Besedilo odslej: »Jub« tovarna barv, 

Dol pri Ljubljani. 
Št.   II—5624/1—1952 8248 

Besedilo: Trgovsko podjetje Vrh- 
nika. 

Izbrišejo se šetina Marko, upravnik« 
Male Tomo, namestnik upravnika, 
Škodnik Igo, računovodja in Corn Ma- 
rija, namestnik računovodje. 

Vpišejo se: Male Tomo, upravirk, 
Vidmar Anica, namestnik upravnika v 
njegovi odsotnosti, Corn Marija v d. 
računovodje, podpisuje istine finanč- 
nega in kreditnega značaja, in Ovsenek 
Minka, namestnik računovodje v ist^m 
obsegu v odsotnosti računovodje. 

Št.   11—3637/10—1952 8251 
OLO Ljubljana okol., odd. za gospod. 

dne 4. septembra 1952. 
1837. 

Besedilo: Živinorejsko poljedelsko 
gospodarstvo, črnci-Apače. 

Besedilo odslej: Državno posestvo. 
Črnci-Apače. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 25. avgusta  1952. 
. Št. II 1386—1340/2 7850 

1838. 
Besedilo: Žica, Ljutomer. 
Izbriše se Roner Milica, Knjigovodja 

in  vpiše '   ' 
Pihlar   Danica,  knjigovdja. 

OLO Ljutomer, svet za gospodarstvo 
dne 4. septembra 1952. 
,  Št.   IT—1535—1494/2 8194 

1839. 
Besedilo: Okrajna mizarska delavni- 

ca, Ljutomer. 
Besedilo   ddslej:   Okrajno   mizarsko 

podjetje, Ljutomer. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 15. septembra 1952.    ' 
'   Št.  Ü--552/412—1952 6734 

1840. 
Besedilo: »Gorca« čevljarstvo (Ma- 

ribor, Studenci). 
,. Izbriše se: Vrhovec Marica, knjigo- 
vodja in vpiše: 

Krois Olga, knjigoVodjaj Dnmik 
Ivan, ki podpisuje v odsotnosti poslo- 
vodje,   i 

Št. Pov. 56/151—52 5161 

^Besedilo: Iridustrijr le'iiiii proizvo- 
dov, Maribor (Partizanska c. št: 15). 

Izbriše se: di'.-France D'olle, pomoč-t 
nik direktorja, za komercialne posle. 

Št. Pov. 56/153 3162 

Besedilo: Trgovsko podjetje s tek- 
stilom in galanterijo »Moda«, Maribor 
(Gosposka ulica 20)., 

Izbriše se: Meznarič Liza, glavni ra- 
čunovodja in Florjanič Janez, komer, 
cialni vodja. * 

Vpiše se: Leman A vreli ja, fin. knji-, 
•;ovod.ja  in  Babim  Joja, ka'.frulant. 

Št. Pov. 56/152—1952 8!M 

Besedilo: Ortopedska čevljarska de- 
lavnica, Maribor (Glavni trg 4). 

Izbrišejo se: Bedenik Frauc, računo- 
vodja. ( 

Vpiše se: Miško Martin, računovodja. 
Št.  Pov.  56/154—1952 8163 

MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 
dne 2. avgusta 1952. 

1841. 
Besedilo: Mestna izdelovalnica štam- 

piljk. 
Izbriše se sedež podjetja: Maribor, 

Pipuševa ulica 3 in sedež obrata: Ma- 
ribor, Pipuševa uliia 3. 

Vpiše se sedež podjetja: Maribor, 
Partizanska c. št. 24 in sedež obrata: 
Maribor, Partizanska c. št. 24. 

Št. pov. 56/159—1952 8169 

Besedilo: Mestni obrtni obrat »Ščet- 
karna« (Maribor, Pipuševa ulica 12). 

Izbriše se Lekš Jerica, honorarni 
knjigovodja, in   vpiše 

Košar Hilda, računovodja, ki bo pod- 
pisovala vse listine denarnega, mate. 
rialnega, .bračunskega in kreditn~ga 
značaja poleg poslovodje. 

POT. 56/166 8173 
Besedilo: Mestni obrtni obrat »ščet- 

•••••• (Maribor, Pipuševa ulica 12). 
Izbriše se Habič Iledvika, računo- 

vodja in' vpiše: 
Lekš Jerica, honorarni knjigovodja, 

ki podpisuje vse listine denarnega,, 
materialnega, obračunskega in k-edU- 
nega, značaja. 

Št. pov. 56/161—1952 8170 

Besedilo: Mestni pogrebni zavod, 
Maribor (Linhartova ulica 6). 

Vpis se obrat; Pokopališčne \ vrtna- 
rij"   Muribor-Pobrež'p.. 

Št pov. 56/165 8174 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 2. septembra 1952. 
1842. 

Besedilo: Občinski mlin, Krog. 
Ustanovitelj in gosnodarski voditelj: 

LO MO M. Sobota. 
l'oslovni predmi '.: Mletje vseh vrst 

žitaric. 
Izbriše se: Ola j Franc in vpišeta: 
Kolmanko Franc, poslovodja in Ber- 

ke Štefan, računovodja podjetja. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 1. sc't"inbra 1952. 
Št. II. 5796/1—52 P/Tr       8071 

1843. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

»Gostilna Pošta«, M. Sobota. 
Izbriše se Červek Koloman in vpiše 
Vratarič Franc, poslovodja, ki pod- 

pisuje skupaj z računovodjem vse li- 
stine do zneska din lOO.OOo. 
OLO M.. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 2. septembra 1952. 
Št. II. 2692/2—52 P^r 8135 

1844. 
Besedilo: Krajevno podjetje krajev- 

na mesnica, Rogaševci. 
Besedilo odslej: Občinska mesnica, 

Rogaševci. 
^ Izbrišejo se Karnhauzer Viljem, 

Ficko, Viljem in Skraban Anica in 
.vpišejo; 

Ćerpnjak Anton, poslovodja, v nje- 
go i   odsotnosti   ga   zastopa  Skraban 
Anica,   Lanjsček   Štefan,   predsednik 
L. O., in Spilak Štefan, tajnik L. O. 

Št.  II. 7404/1—52  P/Tr.       8193 
Besedilo: Mestno kolarsko podjetje,- 

Murska Sobota. 
Izbriše se Banfi ^lefar. poslovodja 

in vpiše 
Podlesek Mirko, poslovodja, ki pod- 

pisuje vse listine samostojno, skvDai 
z računovodjem pa listine finančnega 
značaja. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 3. septembra 1952. 
Št. II. 326/2—52 P/Tr. 8137 

1845. 
Besedilo: Okrajna lesno predeloval- 

na industrija Pamečci 
Izbriše se1 Oberžan Katica, računo- 

vodja in vpiše 
Mayer Adriana,   računovodja,   ki bo 

sopodpisovala listine po 47. členu szdgp. 
OLO Slovenj Gradec, svet za gosp. 

dne 23. julija 1952. 
- Št.' 7•••—31/245—1952 8218 

1846. 
Besedilo: Gostinsko podjetje P-"e- 

valje. 
Izbrišejo se vsi dosedanji poobla- 

ščenci in vpišejo: 
Jamer Zdravko, ravnatelj in Zdovc 

Miloš, računovodja in Roter Mara, lia- 
meščenka, ki podpisujejo po zakonitih 
pooblastilih. 

Vpitejo se nove poslovalnice: 
Gostilna »Marine št. Danijel, Gostil- 

na »Rifel« št. Danijel, Gostilna »Heu- 
ser« llolernec — Lokovica, Točilnica 
»Strojna«, Strojna. { 

OLO Slovenj Gradec, odd. za gospodar, 
dne I. septembia 1952. 

Št. 11/3—31/301—1952 8215 
1848. 

Besedilo: Gosp. podjetje Kino Ma- 
renberg. 

Besedilo odslej: Kino Radlje ob 
Dravi. 
OLO Slovenj Gradec, odd. zu gospodar. 

• dne 2. septembra 1952. 
Št.  11/3—31/304—1952 8195 

1847. 
Besedilo: Kino »Zvezda«, Idrija. 
Izbriše se Guzelj Minkâ in'vpiše: 
Grošelj Angela, blagajnik. 

/ ' ' 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 28. avgusta 1932. 
Št. H/4—36/114-^52 7952 

Izbrisi 
1849. 

Besedilo: Delavnice kmetijske stroj- 
ne službe,' Ljubljana. 

Ker je prešlo z odločbo vlade LRS, 
št. II-631/2-52 z dne 28. VI. 1952 na Rë- 

i publiško zvezo kmetijskih zadrug." 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 19; julija 1932 
Št. 243—313—1952 7350 

1850. 
Besedilo:   »Tehnometal«   trgovina   s 

, tehnično železnino in  kovinskim bla- 
gom, Ljubljana (Titova 16). 
.Ker jo prešlo v pristojnost MLO za 

glavno mesto Ljubljana. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 20. avgusta  1952. 
Št. 243 292/2—1952 8072 
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020543b', reg. št. 14228, izdano v Kranju 
in sindikalno izkaznico, izdano v škofji 
Loki, št. 72282. 8799 

Dikavčič Stanko, Pongerce št. 17, p. 
Cirkovce, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 16103, ser. št. 278183, izdano v Ptuju, 
izkaz o predvojaški vzgoji, izdan v 
Muti, knjižico od kolesa številka 
634304, S16/12602, izdano y Mariboru, 
člansko izkaznico, ter mladinsko in sin-' 
dikalno izkaznico. 8375 

Doboje Stanislav, Sp. Žerjavce pri 
Lenartu, osebno izkaznico, reg. številka 
41322, ser. št. 0876907, izdano od OLO 
Maribor okolica 1951. 8637 

Dobnikar Jože, Ljubljana, osebno iz. 
kaznico, reg. št. 20624/51, ser. št. F- 
0042934. izdano v Ljubljani ÔS00 

Domitar Katarina, Maribor. Tržaška 
47, osebno izkaznico, reg. št. 17301, ser. 
številka 0018316, izdano v Maribojru 
4. I. 1951, in železniško karto za zniža- 
no vožnjo. 8319 

Dolamič Marta, Maribor, Vojasniška, 
osebno izkaznico, reg. št. 42323, ser. št. 
0044524, izdano v Mariboru,1951.    t>649 

Dovečar Jožica, Savci, Ljutomer, 
osebno izkaznico, reg št. 12949, ser. št. 
F-0239259. 7615 

Drenik (Pavel) Bojan, Ljubljana. 
Nunska 10, osebno izkaznico, reg. št. 
44702/51, ser. št. F-0067012. 8350 

Erhatič Jožefa, Maribor, Pobrežje, 
Makedonska 12, osebno izkaznico, reg. 
št. 11710, serija 6592, izdano v Maribo- 
ru 15. XII. 1950. 8485 

Erjavec Boža, Irca vas 32, maturitet. 
no spričevalo III. razreda ^rž. gimna- 
zije v Novem mestu. 8412 

Erjavec Rozalija, Ljubljana, Zajjuž- 
ka 111, osebno izkaznico, reg. številka 
88825/51, ser. št. F-0111135. <'   8659 

Fajon Alojzij, Ljubljana, Kamnogori- 
Ška 21, osebno izkaznico, reg', številka 

. 63601/51, ser. št. F-0085911. 8421 
Ferjančič Jože, Trbovlje, Loke 51, 

osebno'izkaznico, reg. št. F-0721931, ser. 
Št. 8621, sindikalno izkaznico, OF in 
izkaznico Zveze borcev, izdano v Tr-> 
bovljah. 8223 

Franz Slavko, Ljubljana, Goriška 11, 
osebno izkaznico, reg. št. 96457/51, ser. 
«t F-0118767. -, 8708 

Fridl Feliks, Rogoza 65 pri iločah, 
osebno izkaznico, reg. št. 8396, ser. št. 
0585181, izdano pri OLO Maribor* 
okolica.       - 8311 

Furin Jože,, Globoko H, p. Makole, 
osebno izkaznico. 7283 

Gliha Marija, Čermošnjice ' 14,' p. Sto- 
piče, osebno izkaznico, ser. številka 
0323976. • .8775 

Gjurkac roj. Perčič Eliza, Petišovci, 
Št. 23, okr. M. Sobota, osebno izkaznico,' 
izdano od poverjeništva za notranje 
zadeve Dolnja Lendava pod reg. št. 
9318, ser. številka 232028 z dne 20. II. 
1951. '    '8331 

Globokar Franc, Zagorje 38, osebno 
legitimacijo, ser. št. F-0734935, reg. It. 
21625, izdano 22. II. 1951 od poverjeni- 
štva za notranje zadeve Trbovlje.  833.3 

Golob Elizabeta, Ptuj, Aškerčeva 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 4523, ser. št. 
024836, izdano v Ptuju. 8503 

Golob Janez, Sp. Duplek pri Maribo-, 
, *u. osebno izkaznico; reg. št. 5S36, ser. 
«.  0584546,1 izdano  od OLO-Maribor 
okolica 1951. v 8638 ; 

, Gojčič Marija, Maribor, Spkvarski 
prehod 3, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 45527, ser. številka 0047614, izda- 
no v Mariboru. 8301 

Goznik Stanko, delavec, Ptuj, Kapu. 
cinska ulica 7, osebno izkaznico, ser. Št. 
0255112, reg, številka. 13798, izdano 
leta 1931. 8509 

Grašič Justina, Straliinj 3, osebno iz- 
kaznico, reg. številka 24301/50, ser. št. 
F-0046611. 6351 

Gračner Anton, Liboje, prometno 
knjižico za motorno kolo znamke Vik- 
torija«, št. šasije 138544, št. motorja 
23434. • 8414 

Grandošek Anton, Ljubljana, Velika 
čolnarska 9, osebno izkaznico, reg. St. 
83600/52, ser. št. F-0106910. 8660 

Grandovec peter, Hrastovec pri Le- 
nartu, osebno izkaznico reg. št. 33570, 
ser. št. 0029400, izdano v Mariboru 
23. I. 1951.. '      8473 

Grden Jožefa, Dob 20, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 9425, ser. številka 
F-0009755. 8388 

Gregorič Edvard, Ljubliana. Prešer- 
nova 20, indeks filozofske fakultete 
univerze v Ljubljani. 8352 

Gricnr Ivan, Krška vas 4, šofer, Les- 
no industrijsko podjetje Brežice, orož- 
ni list, izdan v Krškem 24. I. 195,, rcg. 
št. 521. 7972 

Grum Franc, Zalog 122, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 9731/51, ser. številka F- 
00322041, in sindikalno knjižico, izdane 
v Ljubljani. ' 8389 

Hajnc Angela, Maribor, Tezno, Hero- 
ja Nandeta '48, osebno izkaznico, reg. 
Št. 31949, se/, številka 0023889, izdano v 
Mariboru 1951. 8636 
' Hajšek Viktor, Zenica (Bosna),"-prej 
Maribor, Konstruktor, osebno izkazni. 

'co, reg. št. 12771, serija 0012553, izdano 
v Mariboru 1951. , 8477 

Hasanagić Hasan, Ljubljana, Celov- 
ška 132, osebno izkaznico, reg, številka 
83929/52, ser. št. F-0106239. 8709 

Hercog Jožefa, Nova vas pri Maribo- 
ru. Matije Murka 13, osebno' izkaznico, 
reg. šf. 21324, ser. št. 0025670. izdano v 
Mariboru. 8304 

Hira Justin, Gaber 21, p. Semič, de. 
lovno knjižico št. 1422324. 8110 

Hočevar dr. Miran, Ljubljana, Ulica 
stare pravde 6, osebno izkaznico, reg. 
št. 3282/51, ser. št F-0025592. sindikalno 
izkaznico in izkaznico Zveze bor- 
cev. 8661 

Horvat Anton, Vintarovci št. 73, po- 
močniški list št. 224/47, izdan dne 16. 
XII. 1947 od odseka za delo pri OLO 
Ptuj. 7528 

Horvat Antonija, Maribor, Pobrežje, 
Zrkovska 105, osebno izkaznico, reg. 
št 43263, ser. št. 0041061, izdano' r Ma- 
riboru. ••.-•'  8303 

Horvat Franc, Odranci, osebno izkaz, 
nico, reg. št. 17183. ser. št. 0241493, iz- 
dano od poverjeništva za notranje za- 
deve'OLO Lendava. 7938 

Horvat ' Janez, Maribor,. Pobrežje, 
Zrkovska 105. osebno izkaznico, reg. 
št.' 29549. ser. št.- 0022708. izdano V Ma- 
riboru. 8302 

Horvat Jožef, Mala Polanda 74, oseb. 
no izkaznico, izdano od poverjeništva 
za notranje zadeve Dolnja Lendava 
pod reg. št. 22609,.ser..št. G-0246919'dne 
21. II. 1951.                                 .     8352 i 

Horvat Marija iz Srednje Bistrice št. 
53, osebno izkaznico, reg. št. 18560, ser. 
št. 0042870,1 izdano od poverjeništva za 
notranje zadeve Dolnja Lendava.   8085 

Hosta Frančiška, Ljubljana, Cankar, 
jeva 15, osebno izkaznico št. 0059650, 
izdano v Ljubljani. 8355 

Hrastnik Alojzij,- Ljubljana, Celov- 
ška, Novi bloki XVI.-osebno izkaznico, 
reg. št. 17359/51, ser. št. F.0039669. 8764 
_ Hrašovec Ana, Sovjak št. 1, osebno 
izkaznico, izdano od OLO Radgona' pod 
reg. št. 15526, ser. št. 072336 dne 17. I. 

Hvala Stanko, Krčevina 54, Ptuj, 
osebno izkaznico, ser. št..0278118. reg. 
št. 16036. izdano v Ptuju. Bill 
1951 8510 

Jančar (Bučar) Albina, Spodnja Dra- 
ga, osebno izkaznico št. 10147, izdano v 
Stični. ' SS01 

Jeraj Alojz,   Rečica ob Savinji    19, 
osebno izkaznico št. 17114, izdano v So-- 
štanju. 8020 

Jerman Franc, Kranj, Primskovo 31, 
osebno izkaznico, reg. št. 21821, Ser. št. 
0223031. 7973 

Jošt Anton, roj. 22. XII. 1906, Kompo- 
lje 1, p. Boštanj ob Savi, osebno izkaz- 

• nico, reg. št. 39974, ser-, žt. F-0384284, iz- 
dano v Krškem. 8335 

Jureš Alojz, Berkovcj, osebno izkaz, 
nico št. 11370, serija F-0235680 in sindi- 
kalno izkaznico.   \ S3?6 

Justin Francka, Ljubljana, Županči- 
čeva 12, vojaško knjižico, ser. D, št. 6957, 
in partijsko izkaznico. 8765 

Juvan Viktor, Doberljevo št. 3, p. Iz- 
lake, osebno izkaznico št. F-733694„ieg. 
št. 20384, izdano od poverjeništva za 
notranje zadeve OLO Trbovlje.     7939 

Juvančič Alojz, vjšji specialist v po- 
koju, Kamnik, šutna 62, o?ebno izkaz- 
nico št. 25954, izdano od pov.'za-no- 
tranje zadeve pri OLO Kamnik.     8571 

Kdlišnik   Ivan,  Ljubljana,   Mirje  1, 
osebno izkaznico, reg. št. 99037/tl, sjer, ' 
št. F-0121347, in knjižico za koiu števil, 
ka 690010. 8422 

Kancler Viktor, Pesniški dvor pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg', 'števil.' 
ka 20657, ser. št. 01636S5, izdano od 
OLO. Maribor okolica 1951.     ,       •36 

Karba Silva, Maribor, Pobrežje, Ma- 
kedonska 12 osebno izkaznico,- reg. št. 
11783, serija 6434, izdano' v Mariboru 
16. XII. 1950. 8464 

Kastelic Janez, Plemberk 6, osebno 
izkaznico ser. št 0324006.. 8413 

Kavčič Ivana, Zali hrib (Dorhberk), 
Prešernova 22, roj. 22. V. 1914, osebno 
izkaznico, ser.,številka 0902653, reg.'št. 
22900. . 7767 

Kepe Franc, Peiešovci št. 65, os?bno 
izkaznico, reg. št. 10316, ser. Številka 
G-0233071; izdano od poverjeništva za 
notranje zadeve Dolnja Lendava dne 
31. III. 1951•. 8331 

Kerin Alojz, Gora-Sv. Lovrenc .3, 
Krško, osebno izkaznico, ser. št 0399620, 
leg. št. 21310, izdano ,v Krškem.     8337   • 

Kerševan Ida, Ljubljana, .Barje. 48, 
Črna vas, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 637^9/51, ser. St. F.0086109. , 8592 

Kmetijska šola Rakičan pri Mnrski 
Soboti, šolsko spričevalo, izdano na 
Kmetijski šoli v Rakičanu 1. 1948 pod 
št. 10/48 Grmič Antonu, roj. 16. VI. 
1926. .•     .       8229 
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Kocjančič Emil, Kocjančici št. 134, 
osebno izkaznico, regest. 18014 in ser. 
št. 0218724, izdano od poverjeništva za 
notranje zadeve v Sežani dne 12. 
maja. 1952. 8338 

Kocmut Drago, Maribor, Krekova 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 35821, ser. št. 
016794, izdano v Ptuju. 8297 

' Kogovšek Stane, Log 53, osebno iz- 
kaznico, reg. Št. 19506, ser. Št. 0123816, 
sindikalno izkaznico, in mesečno želez- 
niško izkaznico. 8425 

Kolar Jože, Maribor, Maistrova 3. di- 
plomsko spričevalo III. razreda grafič- 
ne industrijske šole v Ljubljani.    8390 

Kolarič Jožefa, Rogoznica 4, Voličina 
T Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
št. 18302, ser. št. 0582980, izdano od OLO 
Maribor okolica 1951. 8641 

Koletnik Franc, Ormoška cesta št. 1, 
osebno izkaznico, reg. št. 32437, ser. Št. 
0276147. 8339 

Korbar Gusti, Sp. Hrušica 17, osebno 
izkaznico, reg. št. 58488/51, ser. št. F- 

, 0080798. 8662 
• Korpar Janez, Maribor, Pobrežje, 
Konstrukterjevo naselje, osebno izkaz, 
nico, reg. št. 14751. ser. št. 0081761, iz- 
dano V Cerkven iakih pri Raduni, pro- 
metno knjižico za kolo znamke »Gobi 
Rad«, št. 587134. 8317 

Kos Frančiška, Ljubljana, Kneza 
Koclja 49, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 84572/52, ser. št. F-0106882. 8593 

Kos Marija, Ljubljana, Gradišče Sb, 
osebno izkaznico, reg. št. 36764/51, ser. 
št. F-0059074 in sindikalno izkaznico št. 

» 265436: • 8710 
Kos Terezija, šivilja, Kresnice št. 4, 

osebno izkaznico, reg. št. 9559, ser. št. 
F.0167863, izdano pri OLO Ljubljana 
okolica, poverjeništvo za notranje za- 
deve. 8277 

Kosec Vinko, Stara vas, osebno izkaz- 
nico, ser. št. Q313725. *776 

Kovačič Štefan, roj. 19. XII. 1899, Čr- 
nuče 137, vojaško knjižico, izdano od 
vojaškega odseka Ljubljana okol. 8594 

' Kovačič Ivan, roj. 18. IX. 1929, Slov. 
Konjice 13, osebno izkaznico št. 14189, 
izdano v Celju, izkaznico za kolo 
znamke »Schemitz«. št. 50031. na ime 
Bohak Jožef, Slov. Konjice 56.        8021 

Krajne   Blaž,   Maribor,   Betnavska 
. 142, osebno izkaznico, reg. 5t. 47371, ser. 

št. 0042644, izdano v Mariboru 16. K. 
1952. . ' 8472, 

Kranjc Franc, Selce 25 v »Slov. gori- 
cah, osebno izkaznico, reg. St 18264, 

t ser. št. 0582942, izdano od poverjeni. 
štva za notranje zadeve Maribor 1951, 
prometno knjižico za kolo znamke 
>\VKH< št. 186864. • 8657 

Krašček Karel, Anhovo 192, roj. 14. 
IL' 1914, osebno izkaznico, ser. številka 
0309516, reg. št./6015. 2778 

• Krepek Franc, Konjišče št. 15, osebno 
izkaznico, reg. št. 6373, ser„št. 0063073 
in traktorsko vozniško knjižico, izdano 
od ministrstva za,kmetijstvo v Ljub- 
ljani.     ^ - 8624 

Krizmanič Franjo, adar v Dolni Lo- 
kvici št. 43, osebno izkaznico, neg. št. 
3931, ser. št. 0487241, izdano v Črnom- 
lju, in zidarsko knjižico' na isto 
ime. 8378 

Krjukov Tatjana, gospodinja, Ptuj, 
Na mestni vrh 5, osebno izkaznico, reg. 
št; 379, ser. št. 6242369. izdano 7. XII. 
1950 y,,Ptuju. i   .8341 

Krojs Barbara, Maribor, Studenci, 
Mohoričeva 7, osebno izkaznico reg. št. 
24881, ser. št. 0035299, izdano v Mari- 
boru 29. I. 1951. 8470 

Krstić Željko,. Ljubljana, Vidovdan- 
ska 24, prometno knjižico za motorno 
kolo >DKW«, reg. št. 483. 8711 

Krt §tefan, Ljubljana, Dolničarjeva 
4, osebno izkaznico, reg. št. 61074/51, 
ser. številka F-0083384, izdano v Ljub- 
ljani. 8803 

Kumer Ivan, Zg. Duplek 81 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 35099, 
ser. št. 0572Ö18, izdano v Mariboru.   8306 

Kyovskj? dr. Rudi, Ljubljana. Celov- 
ška 126, osebno izkaznico, reg. številka 
79676/51, ser. št. F.0101986. 8355 

Lah Jožefa, Mala vas, Obč. LO Dobr- 
nič, osebno izkaznico, reg', št. 13604, ser. 
št. 10517914, izdano v Trebnjem.      7974 

LaniŠek Stana, poštna uslužbenka v 
Kamniku, osebno izkaznico, izdanb v 
Zagrebu 1951. 8731 

Lamberšek Berti, Ptuj, Slomškova 13, 
osebno izkaznico, reg. št. 64280/51, sel-, 
št. F-0086590. 8544 

Lebeničmk Fani, Ljubljana, Florijan- 
ska 37, osebno izkaznico, reg. številka 
80220/51, ser. št. 0102530, 8595 

Lednik Anka, dijakinja iz Mežice, 
osebno izkaznico št. 2587/0267297, izda. 
no od OLO Slov. Gradec. 8756 

Lesno industrijsko podjetje Slov. Ko- 
njice, signirno kladivo »LIP« K-18.   7460 

Lesno industrijsko podjetje, Kranj, 
evid. tablico, št. 2725 — S, osebnega av- 
tomobila znamke »Mercedes«. 8424 

Levsiek Majda, Maribor. Zrkovska 
18, osebno izkaznico, reg. š^ . 4541, ser. 
št. 0036475, izdano v Mariboru.        8299 

Lisjak Nikola, Spod. Radvanjc, Mari- 
ribor, Streliška 47, osebno izkaznico, 
reg', št. 21089, ser. št. 238619, izdano v 
Prologu, Hrvatska. 8469 

Lobenwein Anton, Brunšvink pri Ra. 
čah,.osebno izkaznico, reg. št. 3232, ser. 
št. 0578742, izdano od OLO Maribor 
okolica 1951. 8482 

Lovrenčič Jože, Šentilj v Slov, gori- 
cah, osebno izkaznico, re?, št. 39295, 
ser. št 0200560, izdano v Šentilju.   8300 

Ložar Jože, Zalog 102, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 23481/50, ser. št. F-0045791 
in sindikalno knjižico, izdano od Pa- 
pirnice Vevče. 8515 

Mahne roj. Gnstinčič Marija, osebno' 
izkaznico, leg. št. 9087, ser. Št. 0356397, 
izdano dne 2. II. 1951 v II. Bistrici.  7607 

Majdič Ljudmila, Ljubljana, Gorupo- 
va 3, osebno izkaznico, reg. št. 88925/51, 
ser. št. F.0111235.     ' 8488 

Malovič Stjepan, Spod. Radvanje pri 
Mariboru, Streliška 47, osebno izkazni- 
co, reg. št. 12342, serija 15362, izdano' v 
Pretegu, Hrvatska 1951. 8467 

Marcela. Anton, osebno izkaznico št 
G-OÖÖ6912, reg. št. 4202, izdano od po- 
verjeništva za notranje zadeve OLO 
Tolmin dne 19. XII. 1950. 8757 

Markeš Stanko, Kamnica 19 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, rog. številka 
18106, ser. •. 0582484, izdano pri OLO 
Maribor okolica. 8307 

Marincelj Jože, Suhor 1, okraj Ko- 
čevje, osebno izkaznico reg. št. 3936 in 
ser. št. 0550246. 8003 

Markovič Jožefa, Št. Vid pri Stični, 
osebno izkaznico, reg. 8t..,9364 ser. št. 
P-0009674, 8489 

Martincic Slavka, Kotredež 17. p. Za- 
gorje, osebno izkaznico št 207038.  8004 

Matičič Tone, Slovenska Bistrica 8, 
šofersko izkaznico št. 1422, I. razreda, 
izdano v Mariboru 1947. 8634 

Matjašič Janez, Zabovci 75, Markov- 
ci, Ptuj, osebno izkaznico, reg. št. 6940, 
ser. št. 0249251. 8343 

Mecilovšek Marija, Ljubljano, Po- 
ljanski nasip 40, osebno izkaznico, reg. 
št. 54720/51, ser. št. F-0077030. 8663 

Mecilovšek Vinko, Ljubljana, Poljan-    - 
ski nasip 40, osebno izkaznico, reg. št. 
67132/51, ser. št. F.0089442. 8664 

Medvešek Ivan, roj. 11. V. 1897, de- 
lavec, Trbovlje, Loke 19", esebno iz- 
kaznico, ser. št. F-0715608. rog. št. 2298, 
izdano v Trbovljah. 8379 

Mikolič Franc, Potok, p. Straža, de- 
lovno knjižico št. 46. 8416 

Mikek Marija, Maribor. Studenci, 
Obrežna 13, osebno izkaznico, reg. št. 
37335 ser. 37823, izdano v Mariboru 2. 
11.1951. 8468, 

Mikek Vinko, S-novo 9, zdaj VP 
2665/4, Maribor, osebno izkaznico, reg. 
številka 47047, se Številka 0391357, 
izdano v Krškem. 8087 

Mlljavec Avgust, Kropa 12, osebno 
izkaznico Št. 15759/0814170, uslužbensko 
knjižico št. 67504 in sindikalno knjiži- 
co Št. 1346S5. 876é 

Mirt Franc, delavec tovarne »Celu- 
loza«, Videm ob Savi, stanujoč Sotel- 
sko 44, osebno izkaznico, reg. št. 19242, 
ser. št. 0397552, izdano v Krškem.   8290 

Mlakar Marijo, Ljubljana, Kotnike 
va 2, osebno izkaznico, reg. št 26947, 
ser, št. F-0472857. 8733 

MoŠkon Milena, Ljubljana, Pokopa- 
liška 5, osebno izkaznico, reg. številka 
52414/51, ser. št. F-0074724. 8425 

Mravlje Alojzij, Dobrova pri Ljub- 
Ijani, osebno izkaznico, rcg. št. 30480, 
ser. št. F-0143590, in •••••• la kolo 
št -J38459. 8356 

Muck-Stupica Marija, Ljubljana, Tr. 
dinova 2, osebno izkaznico, reg. števil- 
'ka 43055/51, ser. št. F-0065365.       8596 

Mulec Janez, Spodnji Duplek 121 pri 
Maribdru, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 5563, ser. št. 0579473, izdano od 
OLO Maribor okolica 1951. 8478 

Nič Elza, Kranj, osebno legitimacijo, 
xeg. št. 9012, izdano v Ljubljani.    8760 

Novak Franc, Maribor, . Partizanska 
69, osebno izkaznico, reg. št. 51399, ser. 
0053317, izdano v Mariboru 9. V. 1952, 
sindikalno knjižico št. 102512 sindika- 
ta-MTT. 8486 

Ogorelec Božena, Ljubljana, Zarni- 
kova ul. 3/III, osebno izkaznico, reg. št. 
35/50, ser. št. F 0022345, izdano v Ljub- 
ljani ter sindikalno izkaznico in izkaz-   ' 
nico OF. 8767 

Orešič  Julijana,  Maribor,  Studenci, 
Gegova  10, osebno izkaznico. I'ft šj; 
33449,  ser.  številka 0029679,  izdano  v    * 
Mariboru. , v 8293 

Osolin Antonija, Sp. Stranje 17, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 8380, ser. številka    • 
F-045690. 8357   • 

Osterman Matija, Ljubljana, Robbo- 
va 2, osebno' izkaznico, reg. št/17175/51, 
ser. št. F-0039485. 8392 -, 

Paškulin Alojz, Vrtojba št. 208, šol- 
sko spričevalo  tretjega  letnika indu- 
strijsko kovinske, šole Mariborske H-   , 
varne iz leta 1950,    spričevalo o za- 
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ključnem izpitu industrijske kovinske l 
šole (IKšML), izdano leta 1950.      8626 

Pauman Marija, Rače pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 4691, ser. št. 
0589101, izdano od OLO Maribor •'•- 
liea 1951 8640 

Parkelj Mihael, roj. 25. IX. 1910, 
Ljubljana. Trg revolucije 1, vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega odseka v 
Ljubljani 8391 

Pavalec Jože, Maribor, Gorkega 20, 
osebno izkaznico, reg. št. 35719, ser. št. 
0029550, izdano v Mariboru 1951.     8652 

Pečevnik Marija, Ljubljana, Cerne- 
tova, osebno izkaznico, reg. št. 46526/51, 
ser   št. F.0Ö6S636. 876S 

Pejnovič Matilda, učiteljica, Podpre- 
ska, sindikalno člansko izkaznico št. 
44654. 8533 

Perenič Marija, Slovenska vas 14, 
osebno izkaznico, reg. št. 2373, ser. 5t. 
0548683. 8769 

Perko Stane, Hinje 5, osebno izkazni- 
co, ser  št. 0309324. 8600 

Peršin Ivanka, Ljubljana, Rožna do- 
lina, C. XIX/18, osebno izkaznico, reg. 
št. 69907/51, ser. št. F-0092217. 8712 

Petejan Karl, Maribor, Gorkega 49, 
osebno izkaznico, reg. št. 12963, ser. 
številka G-0019736, izdano v Mari- 
baru 1951. 8648 

Petrovič Miodrag, Ljubljana, Križe v. 
niška 2, osebno izkaznico, ser. številka 
017991, reg. št. 67528, potno dovoljenje 
za Koper št. 55/52, izdano od Mehanič- 
ne delavnice Športnega društva Krim, 
Ljubljana, Stari trg 11, šofersko knji- 
žico s tremi taloni 8545 

Petrovič Terezija, Podvinci št. 97, roj. 
21 VIII. 1916, osebno izkaznico, reg. št. 
8870. izdano v Ptuju. 8178 

Pezdirc Albina, Hotinja vas 121 pri 
Slivnici, osebno izkaznico, reg. št. 1444, 
ser. št. 0579354, izdano pri OLO Mari- 
bor okolica. 82% 

Pinter Danica, Dramlje, p. šentjurij 
ob j. ž, osebno izkaznico na moje 
prejšnje ime Slapnik Danica, reg1, št. 
15670, ser. št. 0771390, izdano od pover- 
jeništva za notranje zadeve Polj- 
čane. 8535 

Pirnat Otmar, Maribor (Transport), 
šofersko knjižico s taloni št. 2192, iz- 
dano od poverjeništva za notranje za- 
deve v Älariboru. 8481 

Pirnat Stane, Ljubljana, Tržaška 
107, prometno knjižico, evid. Št. 971 
osebnega avtomobila >Fiatc in šofersko 
knjižico s tremi taloni. 8770 

Piskernik Milica, Ljubljana. Tesna 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 7268/50, ser. 
št. F-0029578. 8665 

Pisec Alojzija, Beograd, Kosančičev 
vijenac, začasno Maribor, Dušanova 
St. 2, osebno izkaznico, izdano v 
Beogradu. 8635 

Pleško Anton, Kožarje 16. osebno iz- 
kaznico, registrska številka 20109. ser. 
äl.  F-0144119. - 835s 

Pleteršek Štefan, Maribor, Pobrežje, 
Muršičeva 25, osebno izkaznico, reg. 
št. 41102, serija 0041304, izdano v Man- 
boru 9. II. 1951. 8659 

Pocajt Ljudmila, Mozirje, osebno iz- 
kaznico št. 18885. 8232 

Podboj Sabina, Ljubljana, Titova c, 
osebno izkaznico, reg. št. 12876/50. ser 
s*- F-0033086, izdano v Ljubljani,    8804 

Podbregar Franc, Zg. Pobrežje 10, 
osebno izkaznico, reg. št. 16700, izdano 
OLO Šoštanj. 8005 

Podgoršek Franc, Poženk 10, osebno 
izkaznico, reg. številka 11484-0200, 
694 ser. številka. 8115 

Podgoršek Katarina, Trzin 82, p. 
Domžale, osebno izkaznico, reg. števil, 
ka 563S, ser   št. F-0451948. 8426 

Poje Jakob, roj. 5. VIL 1922, Drž. po- 
sestvo Borovec, Kočevska Reka, osebno 
izkaznico št. 0550561. 8344 

Polajner Bogdan, Ljubljana, Jenko- 
va 6, indeks medicinske fakultete v 
Ljubljani. 8490 

Potokar Anton, Mala Račna, p. Gro- 
suplje, osebno izkaznico, reg. št. 4146, 
ser. št. F-0004456. 8359 

Požar   Franc,   Maribor,   Masarykova 
4, osebno izkaznico, reg. št. 41766. ser. 
št. 0043967, izdano v Mariboru 17. II. 
1951, člansko izkaznico KP. izdano v 
Mariboru in tovarniško izkaznico 
»TA M t, št. 805. 8320 

Požegar Stanko, Maribor, Pobrežje, 
Tekstilna 9, osebno izkaznico, reg. št. 
50364. serija 0050894 izdano v Mariboru 
14. XI. 1951. 8476 

Prejac Lovrenc, Maribor, Glavni trg 
5, osebno izkaznico, reg. št. 23562. ser. 
št. 895141, izdano v Ptuju 1951.      8651 

Prehrana, trgovsko podjetje, Ljub- 
ljana, Tyrseva c. 15, Transportni odde- 
lek, evid. tablico tovornega avtomobila 
>Lancia« S-635, tovorne trikolice »Bi- 
anchi« S-655 in poltovornega avtomo- 
bila >Ford< S-656. 8805 

Preložnik Frančiška, Zikarce 8, Ko- 
rena, osebno izkaznico, reg. št. 43191, 
ser. št. 0878205, izdano od poverjeništva 
za notr. zadeve Maribor okolica.     8305 

Rufolt Jurij, Maribor, Heroja Šercer- 
ja 6, sedaj Žice pri Celju, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 28371, ser. št. 0040063, 
izdano v Mariboru 1. II. 1951, sindikal- 
no knjižico št. 824-1-54 sindikata trg. 
nameščencev v Mariboru. 8645 

Rakuša Avgust, Maribor, Cankarjeva 
6, osebno izkaznico, reg. št. 3336, ser. št. 
0015655, izdano v Mariboru 1931.     8655 

Raner Konrad, Maribor, Dalmatinska 
7, osebno izkaznico, reg. št. 40146, ser. 
št. 0037892, izdano v Mariboru 29. I. 
1931. 8471 

Ravnikar Ignac, Trbovlje, Loke 164, 
osebno izkaznico številka F-0723176/ 
/9866. , 8762 

Reševalna postaja glasnega mesta 
Ljubljane, Zaloška cesta 25, evidenčno 
tablico reševalnega avtomobila števil- 
ka S-367. 8771 

Rosina Janko, Budina 49, Ptuj, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 1661, ser. številka 
0243975. izdano v Ptuju. 8023 

Sapač Karel, Skakovci št. 58, osebno 
izkaznico, reg. št. 20047, ser. št. 0101797, 
izdano od poverjeništva za notranje 
zadeve Murska Sobota. 7860 

Sedeu Marija, Ljubljana, Florijanska 
24, osebno izkaznico, reg. št. 46565/51, 
ser. št. F-0068875. 8572 

Seidl Elizabeta, Zg. Rečica 96, osebno 
izkaznico, reg. št. 19656, ser. številka 
F-0656569. " 8179 

Sernc Luka, Maribor, Taborska 12. 
osebno izkaznico,.reg. št. 16962, ser. št. 
0017877, izdano v Mariboru 30. XII. 
1950, sindikalno knjižico št. 50369 sin- 
dikata Slov. narodnega gledališča v 
Mariboru. 8318 

Skobe Franc, Hinje, 20, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0326641. 8418 

Skočir Ivanka, Komno 66, osebno iz- 
kaznico, reg št. 13662, ser. št. 039272, 
izdano od poverjeništva za notranje 
zadeve Tolmin. 8088 

Skubic Stanislav, Šmartno pri Litiji, 
delovno knjižico št 1407920. izdano od 
Gozdne uprave. 8806 

Slemenik Štefanija, Stanovsko pri 
Poljčanah, osebno izkaznico, rtg. št. 
405, ser. številka 0761069, izdano v Polj. 
čanah 1951. 8479 

Sluga Jože, Domžale, osebno izkazni. 
nico, reg. številka 16570, ser. številka 
F-0153612. 8393 

Sluga Franc, Ptuj, Volkmajerjeva 5, 
osebno izkaznico, ser. št. 0279155, izda- 
no 6. V. 1952 v Ptuju in sindikalno iz- 
kaznico. 8462 

Smodič Milica, Rajhenburg 100, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 039105S, reg. št. 
46748 in sindikalno izkaznico, izdajo.v 
Krškem. 8807 

Smrdel Matija, Hrastje 25, osebno iz. 
kaznico št. 24035. 8570 

Sobočan Ivan, Mala Poljana št. 61, 
okraj M. Sobota, osebno izkaznico, iz- 
dano od poverjeništva za notranje za- 
deve Dolnja Lenda-a pod reg. številko 
22505, ser. številko G-0246515 dne 20. 
IL 1951. 8180 

Stanko Franc, milic upokojenec, 
Brege 15 p. Leskovec pri Krškem, 
osebno izkaznico, reg. št. 19394, ser. št. 
0397704. 8007 

Strašek Anton, Ruše 116 pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg. ši. 17278, ser, 
št. 0572333. izdano pri OLO Maribor 
okolica. 8314 

Strmšek Ivan, Maribor, Jadranska 
23, osebno izkaznico, teg, št. 44716, 
ser. št. 0046902, izdano v Mariburu.    8312 

Strmšek Maks, Maribor, Žički prehod 
4, osebno izkaznico, reg. št 34563, 
ser. številka 0036497, izdnno v Mari, 
boru. P3I5 

Ščurk Anton, Ljubljana, Hranilniška, 
13, osebno izkaznico, reg. št. 61810/51, 
ser. št F.0084120, vojaško knjižico, iz- 
dano y Ljubljani. 8666 

šiler Pavel, Stražišče pri Kranju, 
osebno izkaznico, reg. št. 6226, ser št 
0182536. 8491 

Široki Olgo, Ljubljana, Ambrožev 
trg 8, osebno izkaznico izdano v Kosov- 
ski Mitrovici. 8772 

Šiško Ivan, Radomerščak št. 52, oseb- 
no izkaznico, ser. št. F-0229648, reg. št. 
5338, izdano v Ljutomeru dne 20, XII. 
1950. 8117 

škofič Elizabeta, Maribor, Studenci, 
Zrinskega 14, osebno izkaznico, reg. it. 
6192, ser. št. 0577702, izdano od OLO 
Maribor okolica 1951. 8642 

Škrban Anton, Mostje št. 46, okr. 
Murska Sobota, osebno izkaznico, iz- 
dano od poverjeništva za notranje za. 
deve Ljubljana mesto pod reg. it. 39472, 
ser. št. 0051782. 8089 

Skrlj Pavb», Fužine 2, Ljubljana, 
preklic osebne izkaznice št. 067579. iz- 
dane v Ljubljani mesto, preklicane r 
Ur. 1. LRS št. 21, ker jo je nalla.    F428 

Škof Kristina, Vrzdenec 38, delovno 
knjižico šiviljske stroke. 8734 
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Soba Zvonka, Ljubljana, Sojerjeva 5, 
osebno izkaznico, reg. št 73940/51, ser. 
št. 0096250, izdano v Ljubljani.      8S0S 

špenko Jože, Ljubljana, Masarykova 
19, osebno izkaznico, reg. št. 2251/50, 
ser. št. F-0024561. 8713 

öpilar Julčka, Slovenska Bistrica 51, 
osebno izkaznico, reg. št. 32891, ser. št. 
0767241, izdano v Poljčanah 1951.    8646 

öpindler Jožefa, Mala Nedelja, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 12089, ser. številka 
F-0216399, izdano v Ljutomeru.     8361 

Šreiner Franc, Rogoza 81 pri Ho« 
čah, osebno izkaznico, reg. št. 8336, ser. 
Št. 0580261. izdano pri OLO Maribor 
okolica. 8313 

Stefanie Miha. Ljubljana, Ljubljan- 
ska, osebno izkaznico, izdano v IDol. 
Lendavi S667 

struc Berta, Brezje, Dupleška 43 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
22794, ser. številka 23212, izdano v Ma. 
riboru 12. I. 1952. 8654 

šumak Dragomir, Ljubljana, in- 
deks pravne fakultete v Ljubljani, 
izdan 1939. 8429 

šuman Alojz, Maribor, Tezno, štre- 
kljeva 24, letno spričevalo III. razreda 
Elektro-gospodarske šole v Mariboru 
1950/51, spričevalo čez teoretični in 
praktični izpit za 1930/51 iste šole.   8487 

Šušmelj Justina, roj. 7. VI. 1930. de- 
lavsko naselje, Nova Gorica, osebno iz- 
kaznico št 023631, reg. št. 10857.      8382 

šuštaršič Franc, Ljubljana, Pražako. 
va 17, osebno izkaznico, teg. številka 
68497/51, ser. št. F-0090807. 8773 

šušteršič Anton, Stara vas 25, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0313961. 8777 

Tajnikar Janez, štore, novi blok. od- 
likovanje medalje zasluge za narod št. 
210, prejete od Prezidi ja Ljudske skup- 
ščine FLRJ. 8118 

Tarondo Attilio, Ljubljana, Pod hri- 
bom 36, osebno izkaznico tujega držav, 
liana, reg. številka 1104//51, ser. št. 
K-013244. 8663 

Tesovnik Martin, Ljubljana, Jezica, 
knjižico o predvojaški vzgoji.        8669 

Tement Ferdinand, Maribor, Rad- 
vanjska 102, osebno izkaznico, reg. št. 
20505. ser. št. 0024851, izdano 11. ja- 
nnarja 1951. 8309 
' Trampuš Ivana, Ljubljana, Kongres- 

ni trg 18, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 56154/51, ser. št. F-0078464. 8492 

Transport, Maribor, Meljska 16, pro. 
metno knjižico za tovorni avto znamke 
>Alfa Romeo« številka S-5742, izdano v 
Mariboru. 8460 

Trojar Alojzij iz Sp. Sorice št. 16, 
osebno izkaznico, reg. številka 34365, 
osebno izkaznico, reg- št. 34539 na ime 
Trojar Terezija roj. Gasser in uvere- 
nje o stalni nesposobnosti št. 844 z dne 
51 IV. 1951, izdano od vojne pošte Sie. 
vilka 4079 Sarajevo na ime Trojàr 
Franc. 8537—8538 

TomŠe Stanislav, Sava, letno režijsko 
karto za vožnjo po železnici št. 45175, 
izdano na Savi. 8809 

Tomše Stanislav, Sava 20, osebno iz- 
kaznico, reg. št 7385, ser. številka F- 
0165689. . 8430 

Tomažic Nežka, Mokronog 200, oseb- 
no Ï7kaznico St. 15910. 8362 

Tomažič Silvo, Maribor, Knaflčeva 4, 
Nova vas, diplomsko spričevalo III. 
razreda grafične industrijske šole, iz- 
dano v Ljubljani. 8394 

Tomažin Jože, Spodnji Log, oseb.io 
Izkaznico, reg. št 7428, ser. številka 
F-0165732. 8395 

Tome Angela. Sela 4, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 54603/51, ser. številka F- 
0076913. 8363 

Tuma Marija, šalka vas 50, osebno 
izkaznico, ser. št. 0553172, reg. št. 6862, 
izdano v Kočevju. 8540 

Tuma Rudolf, Šalka vas 50, osebno 
izkaznico, ser. št. 6863—0553175.      8539 

Tušek Jože, Draga št. 40 pri Loškem 
potoku, osebno izkaznico, reg. št. 14200, 
ser. št. 0560510 in izkaznico KP] števil- 
ka 731876. 8541 

Tušek Mirko, Ljubljana Streliška 22. 
osebno izkaznico, ser. št. F-0113304, rep. 
št. 90994/51 in sindikalno izkaznico št. 
53004. 8364 

Umek Tone, Ljubljana, Jesenkova 10, 
vojaško knjižico št. 3769, ser. št. I, iz- 
dano od vojne poŠte št. 6748. £59? 

Vajs Zofija, Maribor. Pobrežje, Ma- 
kedonska 8, osebno izkaznico reg. št. 
12421, ser. št. 12639, izdano v Mariboru 
27. XII. 1950. 8483 

Veber Antonija, Maribor, Pristaniška 
13, osebno izkaznico, reg. št. 1498, ser. 
št. 8810, izdano v Mariboru dne 12. XII. 
1950. 8644 

Verdonik Ivan, Maribor, Pot na oko- 
pe 7, osebno izkaznico, reg. št. 26846, 
ser. št. 27545, izdano dne 19. I. 1951 v 
Mariboru. 8183 

Vitrin Jože, Brezje pri Mariboru, Za- 
vezniška 16. osebno izkaznico, reg. št. 
8527, serija številka 0004537, izdano v 
Mariboru. 8316 

Vodičar Jože, roj. 6. III. 1901, stanu- 
joč, v Mariboru, Vojašniška ulica 5, vo- 
jaško knjižico, izdano od vojnega odse- 
ka Maribor. 8798 

Vogrinčič Karel, Slovenj Gradec, vo- 
jaško knjižico št. 1789/971, izdano od 
štaba 15. brigade 17. Ud. divizije z dne 
14. •. 1947. 8235 

Voh Ljudmila, Pekre pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 14187, serija 
št. F-0581642, izdano od OLO Maribor 
okolica 1952. 8650 

Vorkopič Lazar, Ljubljana, Litostroj, 
sindikalno knjižico, izdano pri Li- 
tostroju. 8493 

Vovk Savo, Onek, p. Kočevje, osebno 
izkaznico, reg. št. 4810, ser. št. 0551120, 
izkaznico za vozno, vojaško knjižico in 
sindikalno člansko knjižico. 8383 

Vrečko Karel, glavni računovodja 
Rudnika Ugnila, Velenje, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F-0551253. reg. števil- 
ka 4943. 7617 

Vukičevič Gospava, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 91339/51, ser. št. 
F-0113649. 8431 

Zaje Anton, roj. 18. X. 1910, Jarše 7, 
vojaško knjižico, izdano v Ljub- 
ljani. 8494 

Zaje Avguštin, Ljubljana, Jezica, 
knjižico o predvojaški vzgoji, izdano 
v Ljubljani. c6"0 

Zaje Janez, Zadlog št. 54, občina črni 
vrh, osebno izkaznico št. 2410, izdano 
od OLO Idrija. 8513 

Zagoršek Neža, Domava št. 139, oseb- 
no izkaznico, izdano od poverieništva 
za notranje zadeve v Ptuju poči ter. št. 
F-0268307 in reg. št. 24997. 8630 

Zakrajšek Franc, Rožna dolina, okr. 
Gorica, osebno izkaznico za obmejni 
pas. 8714 

Dr. Zdolšek Jože, odvetnik v Breži- 
cah, osebno izkaznico, ser. št. 01-65854, 
reg. št. 544, izdano od poverjeništva za 
notranje zadeve OLO Krško dne 24. 
XI. 1951. 8230 

Žele Marija, Selce št. 4, p. Prestra- 
nek, osebno izkaznico, ser. št. 0619346, 
reg . št. 9036. 8705 

Zelene Leopold, Maribor, Valvazorje- 
va 44, šofersko-amatersko izkaznico št. 
698. izdano v Mariboru 1949. 8474 

Znidarčič Angel, Jesenice 3, iitova 
38, osebno izkaznico št. G-0355075— 
10365, izdano na Jesenicah. 8706 

Zore roj. Uraukar Ivana, Zagorje št. 
64, osebno izkaznico, ser. št. F-0724234, 
reg. št. 22924, izdano v Trbovljah.   6542 

Zorko Karel, Obrtniška 18, Jesenice 
na Gorenjskem, osebno izkaznico, iz- 
dano na Jesenicah, reg. št. 2201 in ser, 
št. 0346911. '8590 

Zulfič Ale, Ljubljana, Gosposvetska 
16, delovno knjižico, izdano v Qa- 
zinu. 8593 

Zupan Franc, roj. 24. X. 1904, Ljub- 
ljana, Gosposvetska 13 vojaško knjiži- 
co, izdano od vojaškega odseka v 
Ljubljani. 8365 

Zupančič Marica iz Ljubljane, roj. 
15. XII. 1932, osebno izkaznico, reg. št 
394, ser. št. 0365704, izdano v Kr- 
škem.      _ 8599 

Zupančič Neža, Maribor, Dušanova 
14, osebno izkaznico, reg. št. 3967, seri- 
ja št. 0031424, izdano v Mariboru 25. 
I. 1951. 8631 

Zupančič Rudolf, Pristava št. 14, 
Črna pri Prevaljah, osebno izkaznico 
št 1164, reg. št. 0265874,, izdano od po- 
verjeništva za notranje zadeve Slovenj 
Gradec. 8349 

Zvižaj Vlado, Reka 9 pri Hočah, 
osebno izkaznico, reg. št. 44963, ser. št. 
0879445, izdano v Mariboru 1951, in šo- 
fersko izkaznico št. 792, 1•. reda iz- 
dano v Mariboru. 8321 

Zveglič Ivan, Lukovec 17, osebno iz- 
kaznico, reg', št. 39724. 8707 

Žabkar Antonija, Straža 24, p. Raka, 
osebno izkaznico, reg. št. 22379, ser. št. 
0400689. 8511 

Žagar Marija, Ljubljana, Litijska 28, 
osebno' izkaznico, reg. št. 70182/51, ser. 
št. F:0092492. 8546 

Žigante Danilo, Ljudska milica Bo- 
rovec, p. Kočevska Reka, uslužbensko 
izkaznico št. 54487, izdano od KPD, 
Ljubljana. 8396 

ŽIcnder Marjan, Ljubljana, Vodovod- 
na, RGO MINOT-a". osebno izkaznico, 
reg. številka 91189/51, ser. številka F- 
0113499. 8735 

Žuravlev Stanko, Mota št. 69, delovno 
knjižico. 8543 

Žvab Gabrijela, Ljubljana, Mokrono- 
ška 1, osebno izkaznico št. 97358/51, iz- 
dano v Ljubljani. 8495 

Izdaja >uradni liât LRSc Direktor in odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik, nek* tiskarna >Toneta Tomšiča« v LjuMjani 
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Zadružni register 
Pil vsaki  registraciji Je  *ed«i podjetja 
oiuaicn v besedilu, dan vpisa, spremem- 

be alj izbrisa pa  » datumu 

Spremembe 
628.    , 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za. 
druga »Dan zmage«, Loka pri Zidanem 
mostu.    , 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
28. V. 1952 je zadruga prenehala poslo- 
vati in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Lah Milan, uslužbe- 
nec OZKZ v Trbovljah, Mlinar Marija, 
kmetica v Loki 36, Novak Konrad, 
kmet v Loki 23, ki podpisu je jo, po dva 
skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor dosedaj, 
s podstavkom >v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 16. avgusta 1952. 

Zadr VIII-77/2 7580 
629. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Griže. 

Na občnem zboru zadruge'dne 16. III.. 
1952 se je spremenil prvi stavek 32. čle'- 
na pravil. Delež znaša 500 do 3000 diu. . 

Izbrišejo se Mirti Franc. Košak Lon- 
ci, Hriberšek Franc, Cpkan 'Julka. 
GorSek Stefan, Cizej Anton, Levstik 
Ernest in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Zapušek Martin, tajnik KLO Griže, 
Leskovšek Leopold, kmet. Megojnica, 
Gnus Ivan, obrtnik, Griže, Prislan Vik- 
tor, kmet, Ponkrat, predsednik, Krašo- 
vec Franc, kmet, Ponkrat, Raspotnik 
Franc, šol. upravitelj, Križe, in Korent 
Anton. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. avgusta 1952. 

Zadr VII 98/5 7965 
630. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga »Simon Kose v Rutu. 

Po sklepu rednega občnega zbora 20. 
VII. 1952 je zadruga prešla v likvida- 

Besedilo: kakor doslej, s pristavkom 
»v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Kos Jože, Rut 11, 
Kos Nikolaj, Rut 9, in Kemperle Janez, 
Rut 52, kmetje. 

Okrožno 9odisČe v Gorici 
dne 20, ,avgusta 1952. »        ' 

Zt 64/49-7 7853 
631. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Livek. 
Vpiše se gostinski obrat jMatajur«, 

ki ga je Kmetijska zadruga Livek pre- 
, vzela od Kmetijske delavne zadruge 

>25. maj — Matajur«, Livek,  v likvi- 
dad ji. • „«. 

Zt •/48-16 W*l 
Besedilo: Kmetijska zadruga na Po- 

nikvah, VItl 
Na izrednem občnem zboru 10. Vili. 

, 1952 sta bila spremen'jena 2. m 32. člen 
* Pravil. Delež znaša lOOO din, delež dru- 

žinskega člana 250 dia. Član odgovarja 
za obveznosti zadruge z tokratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temeljnega 
°ziroma družinskega deleža. 
-Izbrišejo se Kran je Andrej, Kogoj 
Balda, Hvala Leopold, Kofol Bogomil, 
Lapanja Ivan, Ponikve 49, Krivec Ja- 
zic Franc, vpišejo pa nori člani uprav, 
nega odbora: 

Medved £ elici jan. Ponikve 25, pred- 
sednik, Laharnar Alojz, Ponikve • 78, 
Lapanja Ivan, Ponikve 49, krivec Ja- 
nez, Ponikve 61, Kenda Leopold, Po- 
nikve 13. 

vZt 122/48—21 7929 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 26. avgiista  1952. 
632. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Libeliče. ^ 

Izbrišejo še Kajzer Rudolf, Novak 
Štefan, Kajzer Martin, Ridi Ivan, Ko- 
nečnik Štefka, Kramar Pavel in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Pačnik Anton, kmet, Tribej, predsed- 
nik, Kokolj Karel, poslovodja, Libeliče, 
tajnik, Kajzer Ivan, kmet, Libeliška 
gora, Kos Alojz, učitelj, Libeliče. Za- 
družni delež znaša odslej: za kmete 
1000 din, za delavce (kočarje) 500 din 
in za družinskega člana zadružnika 250 
dinarjev. Jamstvo «je lOkratno. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. avgusta  1952. 

.  Zadr IV 69 8081 
633. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 
Dragatušu. 

Na podlagi sklepa občnega zbora dne 
20. VII. 1952 se-izbriše Adlešič Jože in 
vpiše novi izvojjeni član upravnega od- 
bora: - s 

Bcčaj Leopold, gradbeni delovodja, 
Pusti Gradec 25. 

Okrožno sodišče v Novem mesta 
dne 27. avgusta 1952. 

Zadr IV 39/3 7998 
634. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Raka. 
Na zboru 3. Vlit 1952 so se spreme- 

. hila zadružna pravila. 
Besedilo odslejfKmefijska zadruga z 

omejenim jamstvom. Raka. 
Člani odgovarjajo za obveznosti za- 

druge z 20kratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža, članski delež znaša 500 
dinarjev. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
, dne 29. avgusta 1952. 

Zadr III 90/5      .    ,   7,999 
63?. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Sinjem vrhu. 

Izbrišejo se v letu 1948 izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: šneler Ivan, Ko- 
betič Jože, šebalj Franc, štefančič 
Stanko in pooblaščenci za sopodpisova- 
nje Horvat Peter, Šneler Ivan, Flajnik 
Jure in Kobe Peter. ' 

'Na podlagi sklepa občnega zbora 17. 
II. 1952 so se spremenila zadružna pra- 
vila, člani odgovarjajo za obveznosti 
zadruge z iOkratnim zneskom vpisane- 
ga enkratnega . temeljnega oziroma 
družinskega deleža, članski delež zna- 
ša 1000 din. 

Vpišejo se novi izvoljeni.člani uprav- 
nega odbora: 

Žalec Matija, Sinji vrh 14, Žagar 
Ivan, Damelj 5, Fortun Matija, Damelj 
33, Žalec Ivan, Hrib 31. posestniki, in 
pooblaščenka za sopodpisovanie Du- 
pin Anica,'poslovodja, Sinji vrh 34. 

Okrožno sodišče v Novem mestn 
, dne i. septembra 1952.   -  .        . 

Zadr III 131/5 8082,1 

Sprememba poštnega okoliša 
D. št. 30525/P 1952 , 8366 

Pošta Sv. Martin pri Vurbergu se je 
preselila v Spodnji Duplek in bo 10. 
IX. 1952 dalje poslovala pod nazivom 
Duplek. 

Direkcija pošte, telegrafa in telefona 

Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi, kj u pogrešanih kaj vedo, »e'pori- 
vajo, naj o tem poročajo Bodlšeem, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. Po preteku 
rokov bodo sodišča odločila o predlogih 
*ri rsaki registraciji Je sedež podjetja 
»značen v besedilu, dan vpisa, spremembe 

ali izbrisa pa v datumu 
I R 408/52-5 ' 4538 

Javernik Anton, roj. 3.1. 1909, stroj- 
nik, Čigonca 12. je bjl 30. Vili. 1944 
dodeljen šercerjevi brigadi NOV in se 
od novembra ali decembra 1944 pogre- 
ša. Skrbnik je Pukl Jožef, uslužbenec 
pri tem sodišču, predlagateljica žlegl 
Julijana, Sp. Ložnica 19. Priglasitveni 
rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 26 aprila 1952! 

Amortizacije 
Uvede se postopanje ta amortizacijo 
rrednotnic, katerih imetniki se posivijo, 
ooj v danem roku priglasijo sodiWu ••••• 
pravice, iieer te bodo rrednotofee isretđe 

• neVetJatDe 
IV R 977/52—2'       '    : 8528 

Rom Anton, upokojenec, Celje, Po- 
lule 49, prosi za amortizacijo hranilne 
knjižice bivšega Hranilnega in poso- 
jilnega društva v Celju št. 8099/3601, 
vinkulirane pod geslom >Silvo« v no- 

., minalni vrednosti cca 800 RM, ki je 
bila" prenesena na Komunalno' banko 
v Celju v sedanji. vrednosti 552 din. 
Priglasitveni rok: 2 meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 11. septembra 1952. 

I R 1006/52—2. ' 8084 
Somrak Anton, nadzornik iz šmartna 

pri Slovenj Gradcu, prosi za amorti- 
zacijo hranilne knjižice bivše Ljudske 
hranilnice v Mariboru, št. 8166 •• ime 
Župna nadarbina. Šmartno' pri Slovenj 
Gradcu, v znesku 21:000 din. 

Okrajno sodišče r Slovenj, Gsadcu 
dne, 21. avgusta 195Ž... 

I. R.433/52       , 8•• 
Karner .Franc st., upokojenec • Sto- 

venski Bistrici št. 248,.prosi za amorti- 
zacijo izgubljene zavarovalne police št 
220.675, Državnega zayaTovaiiwjga'zâvo. 
da na ime Karner Franc mL, sodni 
uslužbenec, stan. v SIpv. Bistrici' gt/aœ, 
s prvotno glavnico 2O.-700 ase, ki ep .ie 
pozneje prenehanja plačil zmanjšala 
na 4250 din. Priglasitveni rok dva me- 
seca od te objave. 

Okrajno sodišče v Slov. BfaMisi 
dne 29. avgusta 1952, 
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Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo r tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivaliSce nj znano, 
na njihoro nevarnost is stroške, dokler 
se sami ne zglasijo ali ne imenujejo DO« 

oblašcence 
G 583/52 8793 

Tožba za razvezo zakona: 
Zver Ana, gostilničarka, stari. Home- 

court 34 Rue Victor Hugo, Meurthe et; 
Moselle proti Zver Štefanu iz Turnišča, 
sedaj neznanega bivališča. Razprava 
bo 1". X. 1952 ob 10. uri pri tem sodi- 
šču v sobi št., 86. II. nadstropje. Skrb- 
nik je Gregore Jožef, delavec iz Mari- 
bora, Ruška c. 63. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. septembra 1952. 

' G 580/52 8794 
Tožba za razvezo zakona: 
Repec Amalija, zadružnica v Krčevi- 

ni pri Vurbergu št. 62, p. Grajena, pro- 
li Repcu Antonu iz Krčevine pri Vur- 
-bergu, sedaj neznanega bivališča. Raz. 
prava bo1 17. X.. 1952 ob 9. uri pri tem 
sodišču r sobi St. 86/IL Skrbnik je San- 
de Jože, pravni referent pri tem sodi- 
šču. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 20. septembra 1952. 

Razne objave 
O 109/52—4 

Objava 
7883 

Čas Pavla, rojena' 7. L 1862, rudni- 
ška upokojenka in kočarica iz LeŠ 52, 
p. Prevalje,, je 22. IX. 1950 umrla. De- 
diči niso znani. Zapustila stanovanjsko 
kočo in približno 500 m' zemljišča. Pri- 
glasi tveni rok: šest mesecev od te ob- 
jave. x 

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 
dne 15. avgusta 1952. 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj   T   danem   roka   priglasijo  terjatve 
oziroma   poravnajo  svoje  obveznosti  do 
podjetij r likvidaciji, sicer se bodo dolgorl 

v    sodno izterjal) 
St. 1023/2—52 ' 7969 

Z odločbo Občinske ljudskega odbo- 
ra Črnuče z dne 26. VIII. 1952, številka 
1023/1-52 je prešla >Krajevna gostilna 
Pečnikar«, Sv. Jakob ob Savi v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 14 dni od te 
objave. 

Likvidacijska komisija 
St. SI   ' . 8329 

Potrošniška zadruga z o. j. v Hrast- 
niku je z odločbo IO OLO Trbovlje, 
št. Pov 10/45 z dne 23. IV. 1952 prešla 
v • likvidacijo. Poziva vse_ upnike in 
dolžnike, da predlože svoje. zahteve 
oziroma poravnajo svoje obveze v ro- 
ku 30 dni od dneva objave. 

,   , Likvidacijska komisija 
6956 

Ker je prešla Kmetijska zadruga z 
o. j. Sovjak v likvidacijo, pozivamo vse 
upnike in dolžnike,.da poravnajo svoje 
obveznosti odnosno' prijavijo terjatve. 
Priglasitveni rok je do 1. oktobra 1952. 

likvidatorji 

8802 
Kmetijska delavna zadruga »Barleta 

Avgusta« Preska je po sklepu občnega 
zbora dne 17. VI. 1952 prešla v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 14 dni od te ob- 
jave. 

Likvidatorji 

' 7679 
Z odločbo ljudskega odbora mestne 

občine Ljutomer, št. 282/52 od 30. juni- 
ja 1952 preide podjetje Mestna menza 
Ljutomer s 1. julijem v likvidacijo. 
Priglasitveni rok za prijavo terjatev in 
poravnavo obveznosti je 15. oktober 
1952. 

Likvidacijska komisija 

8408 
KOZ >Sloga< je po sklepu zbora za- 

družnikov prešla z dnem 24. Vil. 1952 
v likvidacijo. Pozivamo vse upnike in 
dolžnike, da takoj prijavijo svoje ter- 
jatve oziroma dolgpve. Rok 14 dni od 
te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
p r e k I i c a j e j o 

Ačkun Milena, spričevalo 4. razreda 
drž. gimnazije v Trbovljah za šolsko 
leto 1947/48.        ' 8175 

Ambrož Avguštin, Limbuš pri Mari- 
boru, osebno izkaznico reg. št. 14987, 
ser. št. 0577042, izdano, od OLO Mari- 
bor okolica 1951. • 8633 

Anžlovar Franc, Peščenik 12, osebno 
izkaznico, reg. št. 1442, ser. številka F- 
0001752. ^ 8658 

Anžur Ivan, Ljubljana, Zaloška 121, 
delovno knjižico št. 1375229, izdano na 
Jesenicah. 8384 

Ažnih Alojz, št. Janž 33, p. Vuzenica, 
osebno izkaznico, reg. št. 21256, ser. št. 
0292546. ' 8724 

Babic Marija, Brezje 9, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 6082. ser. št. 0816785, izda- 
no od PNM Radovljica. 8562 

Bajič Zora, Krško št. 95, osebno iz- 
kaznico, izdano' od poverjeništva za no- 
tranje zadeve OLO Krško, ser. številka 
0399494. 8529 

Baje Stojan, major, Ljubljana, potno 
dovolilnico št. 284598. izdano 15. VII. 
1952 od VP 6768. 8385 

Belak Alojz, miz. pomočnik, Šempe- 
ter v Sav. dol. 36, osebno izkaznico, iz. 
dano pri notranjem odseku Maribor 
okolica. 8563 

Barber Viljem, roj. 24. IX. 1932, šu- 
linci, osebno izkaznico reg', št. 41622, 
ser. št. 0123332,. izdano v M. Soboti.    8.177 

Bensa Mirko, Vipolže 19, p. Dobrovo 
v Brdih, dvolastniško prepustnico št. 
349 za prehod preko meje pri Vipolžah, 
št. knjižice 289.      . 7906 

Berce Janez, zdravnik, Polje pri 
Ljubljani, legitimacijo rez. oficirja št. 
9187, ser. PU-OOOlK, osebno izkazni- 
co, reg. št. 77370/51, ser. št. F-00099680 
in legitimacijo za »Spomenico« številka 

• 17749, značka 17536.  . 8591 
Bertalanič Viljem, Sv. Jurij št. 93, 

osebno izkaznico, reg. št. 25482, ser: št. 
0107192. - 7885 

Blatnik Drago, Ljubljana, Hrenova 
20, osebno izkaanioo, reg. št. 33401/51, 

ser. št. F»00557il in sindikalno knjižico, 
izdano v Ljubljani. 83S6 

Bolnica za tuberkulozo Novo Celje, 
evidenčno   tablico  št.  4926  tovornega 
avtomobila Chevrolet, št. šasije 1798812, • 
številka motorja 2816754, izdano v Ce- 
lju. 8108 

Borštner Marija, Maribor, Rošpoh 58, 
osebno izkaznico, reg. št. 44966, ser. št. 
0879441, izdano v Mariboru 5. XI. 
1951. c"Ltx 8643 

Bratuša Angela, Maribor, Pipuševa 6, 
osebno izkaznico; reg. št. 6191, ser. šte- 
vilka F-O23O501. izdano v Ljutomeru 2. 
I. 1951. 8475 

Brus, Pavel, ' Idrija, Prelovčeva 12, 
osebno izkaznico, reg', št. 5002, ser. št. 
0535012 in orožni list št. 63, oboje izda- 
no v Idriji. 8774 

Bučan Angela,   Ljubljana,   Gunclje, 
osebno izkaznico, reg, št. 99491/51, ser.   \ 
št. F-0121801. 8732 

Bučar Jože, PribiSje, št. 14, preklic 
osebne izkaznice, ser. št. 0494113, reg. 
10803, v Uradnem listu LRS št. 24 z dne 
29. VIII. 1952. 8410 

Bukovec Vida, Velika Loka ,25, oseb- 
no4 izkaznico, ser. št. 511312. 8601 

Bukvič Bela, Maribor, Tržaška 92, 
osebno izkaznico, reg. št. 18107, ser. šte- 
vilka G-0279417. izdano v Slovenjem 
Gradcu. 8295 

Cimprič Jože, Dolenja vas št. 49 pri 
Ribnici na Dolenjskem, osebno izkaz- 
nico, izdano od poverjeništva za notra- 
nje zadeve OLO Kočevje pod reg. Žt. 
5707 in ser. št. 0552017. 8696 

Colnaric. Marija, Strnišče pri Ptuju, 
blok 6a, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 28402, ser. številka 0040094, izdano 
v Mariboru. 8294 

Čeh Marija, Spod. Korena 61, Sv. 
Barbara v Slov. Goricah, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 17844, ser. št. 0581122, izdar 
no od OLO-Maribor okolica 1951.    8647 

černel Franc, Maribor, Heroja Bra- 
čiča 20, osebno izkaznico reg. št. 26444, 
ser. št. 35932, izdano v Mariboru.   8308 

Černel Franc, Maribor, Heroja Bra- 
čiča 20, šofersko izkaznico št. 2814 
V. skupine, izdano v Mariboru.       8310 

Čeme Aleksandra, Sp. Poljskava 100^   , 
pri Mariboru, osebno izkaznico reg. št' 
3898, ser. št. 0589807, izdano od pover- 
jeništva za notranje zadeve  Maribor 
1951. ' 8653 

Cerne Stane, Ljubljana, Zg. Kašelj 
54, osebno I izkaznico, reg. št. 60777/51 
sèr. št F-0O83O87. ' 4819 

Čubaković Siniša,. Ljubljana, Pred- 
jamska 39, osebno izkaznico, reg. st. 
46561, ser. št. 0651572, invalidsko član- 
sko izkaznico, invalidsko' izkaznico za 
75% popust pri vožnjah, uverenje in 
dva rešehja invalidske komisije.    8420 

Čuk Ivan, Landol št. 24, občina Hre-v 
novice, OLO Postojna, osebno izkazni- • 
Co, reg. št. 11486, ser. št. 00621796.    8619 

Čurič Stanko, Razvanje 103 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg', št: 9613, 
seri št. 0580998, izdano od OLO Mari- 
borrokolica 1951. 8632 

,, Deržaj   Drago,  škofja   Loka,   Stari 
dvor 24, osebno izkaznico. ser. številka 
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 3. oktobra 1952 Številka 28 
VSEBINA 

••• Uredba o prepovedi klanja plemenske goveje živine. 
Çt55y Odločba o ukinitvi Doma invalidne mladine na Vran- 

skem. .,   , ; 
156. Odločba o določitvi ustanoviteljev strokovnih sol. 
15?. Odločba o drugi delni spremembi   odločitve   o   lovo- 

pustu. 

158. Odločba, s katero se razglašajo za okužene s kolorad- 
skim hroščem vsi okraji in mesta LRS. "'   ' 

159. Odlok o odpravi odloka OLO Celje okolica o obveznem 
odvajanju dela čistega dobička od javnih prireditev, 
iger, tombol in srečolovov. ,, 

Vlada Ljudske reoublike Slovenije 
154. / 

Na podlagi  1. člena zakona o pooblastilu  vladi 
LRS za izdajanje uredb na področju narodnega gospo- 
darstva izdaja vlada LRS po predlogu Gospodarskega 
sveta vlade LRS 

uredbo 
o prepovedi klanja plemenske goveje živine 

1. člen 
Prepovedano je klati kakor tudi kupovati in pro- 

dajati za zakol in za izvoz plemensko govejo živino. 
Izjemoma je dovoljen zakol plemenske živali v sili, 
če je po poprejšnji uradni ugotovitvi okrajnega vete- 
rinarja nujno potreben. .   ... 

Zakol goveje živine na ; domu je dovoljen samo 
v skrajni sili. j 

2. člen    , 
Na sejmih in klavnicah -mora biti vsaka goveja 

žival veterinarsko pregledana, preden se proda za za- 
kol ali za izvoz ali preden se zakolje. 

Živinski potni list za govedo, namenjeno za zakol 
ali za izvoz, se sme dati samo na podlagi poprejšnjega 
potrdila veterinarja, da žival ni plemenska oziroma 
na podlagi potrdila mesoglednika ali drugega strokov- 
njaka v občini, ki ga veterinar za to pooblasti. 

'3- čleii   .     '    " 
Kdor zakolje, proda ali kupi za zakol oziroma za 

izvoz plemensko govejo živino ali izda^potni list v 
nasprotju z določbami te uredbe, se kaznuje z za- 
porom do 30 dni ali z denarno kaznijo do 10.000 din. 

Kot varstveni ukrep se izreče tudi odvzem živine, 
ki je bila predmet prekrška, in odvzem kupnine. Ce 
Je žival že zaklana, se odvzamejo mesni in drugi 
izdelki.   . 

4 člen ,       \    ; 
Natančnejše predpise za izvajanje te uredbe izda 

Po potrebi Gospodarski svet vlade LRS. 

' 5. člen 
Ta uredba velia od dneva objave v Uradnem listu 

LRS. 
St. • 926/1-52 
Ljubljana, dne i. oktobra 1952. '_ 

Podpredsednik vlade LRS      Predsednik vlade LRS: 
Predsednik gospodar, sveta:        Miha Marinko 1. r. 

Ivan Maček 1. r. 

155. 

Na podlagi 78. člena ustave LRS izdaja vlada 
Ljudske republike Slo.vejiije po predlogu ministra- 
predsednika Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko 

odločbo 
o ukinitvi Doma invalidne mladine na Vranskem 

Dom za invalidno mladino na Vranskem, usta- 
novljen z odločbo vlade LRS št. 1606/4-51 z dne 3. ma- 
ja 1951 (Ur. list LRS, št 17-89/51) kot državni zavod 
republiškega pomena pod vodstvom bivšega ministr- 
stva za socialno skrbstvo LRS, se ukine. 

2. 
Uprava zgradbe ukinjenega-doma se prenese na' 

okrajni ljudski odbor Celje okolica. 

• Ta odločba velja,takoj.   > •.,,.•.,-, 
Št II 898/1-52 " ,    Ì 
Ljubljana, dne 16. septembra 1952. 

Minister-predsednik Sveta za ,  , • • 
ljudsko zdravstvo in socialno 

politiko LRS: Predsednik vlade LRS: 
Dr. Jože Potrč,!, r. Miha Marinko I. r. x, 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
156. 

Na podlagi 41. člena uredbe o" strokovnih šolah 
(Ur. list FLRJ, št. 39-479/52) in po• zaslišanju priza- 
detih svetov za prosveto in kulturo okrajnih (mestnih) 
ljudskih'odborov in v sporazumu s prizadetimi: repu- 
bliškimi organi državne uprave ter republiškimi 
zbornicami in delavskimi sveti podjetij izdaja Svet 
za prosveto in kulturo 'vlade Ljudske republike 
Slovenije . • •'•'• 'J'1 * V 

odločbo 
o določitvi ustanoviteljev strokovnih sol 

Ì. čien     !    . ',•'.. •:•• 
Kot ustanovitelji strokovnih šol se določijo." 
a) Podjetja, gospodarska združenja,  gospodarske 

zbornice: 
1. Tovarna emajlirane posode Celje kot tutano- 

vitelj industrijske kovinarske šole pri Tovarni emaji 
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Hrane posode v Celju in   delavskega  tehnikuma  v 
Celju; 

2. Tovarna upognjenega pohištva Duplica kot 
ustanovitelj industrijske lesne "šole pri Tovarni upog- 
njenega pohištva na Duplici; 

3. »Iskra«, tovarna za elektrotehniko in fino me- 
haniko, Kranj, kot ustanovitelj industrijske kovinar- 
ske šole »Iskra« v Kranju; 

4. »Sava< tovarna gumijevih izdelkov, Kranj, kot 
ustanovitelj industrijske gumarske šole »Sava« v 
Kranju; 

5. Rudnik živega srebra Idrija kot ustanovitelj 
. industrijske rudarske šole pri Rudniku živega srebra 

. v Idriji; 

6. Železarna Jesenice kot ustanovitelj industrij- 
ske metalurške šole na Jesenicah in Delavskega teh- 
nikuma na Jesenicah; 

7. Proizvodnja nafte Lendava kot ustanovitelj in- 
dustrijske rudarske šole v tendavi in delavskega teh- 
nikuma v Lendavi; 

8. Elektroenergetski sistem Ljubljana kot ustano- 
novitelj elektrogospodarske šole v Cerknem; 

9. Glavni odbor zveze, vojaških vojnih invalidov 
Slovenije, Ljubljana, kot ustanovitelj puškarske šole 
v Kranju in pletarske šole v Polzeli; 

10. Gostinska zbornica LRS Ljubljana kot ustano- 
vitelj srednje šole za turizem in gostinstvo v Ljublja- 
ni, nižje gostinske šole v Ljubljani in nižje gostinske 
šole v Mariboru; 

li. Gradiš IMM Ljubljana,kot ustanovitelj tesar- 
ske delovodske šole v Ljubljani in šole za učence v 
gradbeništvu v Ljubljani; 

12. Titovi zavodi »Litostroj« Ljubljana kot usta- 
novitelj industrijske kovinarske šole »Litostroj« v 
Ljubljani; 

13. Tovarna optičnih in steklopihaških izdelkov 
Ljubljana kot ustanovitelj industrijsko šole za steklo- 
pihaštvo in optiko v Ljubljani; • 

14. Trgovinska zbornica LRS Ljubljana kot( usta- 
novitelj šole za učence v trgovini v Brežicah, šole za 
učence v trgovini v Celju, šole za učence v trgovini 
v Kranju, šole za učence v trgovini v Ljubljani, šole 
za učence v trgovini v Mariboru in tšole za učence v 
trgovini v Novem mestu; 

, 15. Združenje lesno-industrijskih podjetij LRS 
Ljubljana kot ustanovitelj nižje lesne šole v Ljub- 
ljani; 

16. Elektro Maribor kot ustanovitelj industrijske 
elektrogospodarske šole v Mariboru; 

17. Tovarna avtomobilov Maribor kot ustanovitelj 
industrijske kovinarske šole pri Tovarni avtomobilov 
v Mariboru; >    , 

- \   • *~ 

18. Tovarna pohištva »Edvard Kardelj«, Nova Go- 
rica, kot ustanovitelj industrijske šole za pohištveno 
stroko v Novi Gorici; 

19. Železarna Ravne kot ustanovitelj industrijske 
metalurške šole na Ravnah; 

20. Steklarna Rogaška Slatina kot ustanovitelj in- 
dustrijske steklarske šole v. Rogaški Slatini;--    . 

21. Rudnik rjavega premoga Trbovlje-Hrastnik 
kot ustanovitelj industrijske rudarske Šole v Trbov- 
ljah; 

22. Cementarna Trbovlje kot ustanovitelj indu- 
strijske kovinarske šole pri Cementarni v Trbovljah; 

23. Papirnice in Tovarna celuloze Vevče-Goričane 
kot ustanovitelj industrijske papirniške šole v Vevčah; 

24. Rudnik rjavega premoga Zagorje ob Savi kot 
ustanovitelj industrijske rudarske šole v Zagorju ob 
Savi ;      ' 

25. Tovarna športnih čevljev »Alpina« Ziri kot 
ustanovitelj industrijske čevljarske šole v Zireh. 

b) Okrajni in mestni ljudski odbori kot ustanovi- 
telji vseh šol za učence v gospodarstvu (vajenskih šol) 
v okraju oziroma mestu. 

c) Republiški organi državne uprave: 
1. Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 

vlade LRS kot ustanoVitefj fizioterapevtske šole v 
Ljubljani, šole za farmacevtske pomočnike v Ljublja- 
ni, šole za medicinske sestre v Ljubljani, šole za me- 
dicinske sestre v Mariboru, šole za medicinske tehni- 
ke - rentgenske pomočnike v Ljubljani, šole za sani- 
tarne tehnike v Ljubljani, zobotehnične srednje šole 
v Ljubljani, šole za bolničarje na Golniku, šole za 
bolničarje v Mariboru, šole za otroške negovalke v 
Ljubljani in šole za babice v Ljubljani; 

2. Svet za pros veto in kulturo vlade LRS kot usta- 
novitelj delavskega tehnikuma v Mariboru, ekonom- 
ske srednje šole v Celju, ekonomske srednje šole v 
Kranju, ekonomske srednje šole v Ljubljani, ekonom- 
ske srednje šole v Mariboru, ekonomske srednje šole 
v Murski Soboti, gozdarske srednje šole v Ljubljani, 
gradbenega tehnikuma v Ljubljani, kmetijske srednje 
šole v Mariboru, tehniške srednje šole v Ljubljani, 
tekstilnega tehnikuma v Kranju, usnjarskega tehni- 
kuma v Domžalah, mojstrske šole za oblačilno stroko 
v Mariboru, administrativne šole v Ljubljani, admini- 
strativne šole v Mariboru, avtoprometne šole v Ljub- 
ljani, industrijske šole kemične stroke v Rušah, indu- 
strijske tekstilne šole v Mariboru, vrtnarske šole v 
Medlogu pri Celju, živinorejske šole v Šentjurju pri 
Celju, vinarsko-sadjarske šole v Ložah pri Vipavi, niž- 
je gozdarske šole v Novi Gorici, mlekarske šole v Ćir- 
čičah pri Kranju, podkovske šole v Ljubljani, vinar- 
sko-sadjarske Šole-v Svečini, nižje kmetijske šole v 
Rakičanu, poljedelske šole na Grmu pri Novem mestu, 
živinorejske šole v Poljčah pri Begunjah, šole za glu- 
honeme učence v gospodarstvu v Ljubljani in šole za 
slepe  učence v gospodarstvu  v Ljubljani. 

2. 'člen 

Ta odločba velja od dneva objave v Uradnem listu 
Ljudske republike Slovenije. 

St. 3642/1 
Ljubljana, dne 20. septembra 1952. 

. .• •       Minister-predsednik Sveta" ža 
prosveto in kulturo VLRS: 

Boris Ziherl 1. r. 
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Razglasi  in  objave 

Izšel je 

Kiaievni imenik LRS 
z upravno razdelitvijo Ljudski' republike Slovenije, abecednim imenikom 
naselij z o7iiaClio onfine, okraja in po*te, abecednim imenikom nhîit, z 

označbo okraja in sodišča ter zemljevidom. 

Strani 224, cena 2S0 din. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpis» 

bé-edlo. Tovarna lakov, Domžale 
(količevo   pn   Domžalah). 

Ustanovitelj podjetja: Mada LKS, 
odločba št. II-6I2/1-52 / dne 4. (II. 
1952. 

Poslovni predmet: Izdelovanje nitro- 
lakov in emajla, oljnate barve laka 
in emajla umetne smole, oljnatih 
razredčil nitro razredčil, nitro lepila, 
špintnih 'lakuv. spec, barv, loščil, fir- 
neža in ostalih kemičnih prozvodov na 
industrijski način. „ 

Za podjetje podpisujejo: krasefec 
Velimir, direktor, samostojno, v obse. 
tu zak. pooblastil in pravil podjetju, 
Lipovšek ing. Bogdan, namestnik di- 
rektorja v odsotnosti direktorja v 
istem obsegu, Havnikar Marija, raču- 
novodja, sopodpisuje listine, navedene 
v 47. členu szdgp. Vidergar Valerija, 
namestnik računovodje, sopodpisuje v 
odsotnosti računovodje v istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana 

dne 16. septembra 1952. 
Št.   245-342/1.1952 8741 

18=>t. 
Besedilo: Občinska klavnica in me- 

sari ja, Podčetrtek. 
Poslovni predmet; Klanje živine, ter 

prodaja mesa potrošnikom. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

Obč. LO Podčetrtek (odločba St. 568-52 
dne 50.  V. 1952). „ . _ 

Podjetje zastopajo: Staroveški Stan- 
ke, upravnik, samostojuo po /atoni. 
tih pooblastilih in Sajko Nandi. raču- 
novodja,    sopodpisuje   listine   po   *.- 
'''lenu szdgp. 

št. 507/1-1952 8264 
Besedilo; Občinska mizarska delav- 

nica, Podčetrtek,        • 
Poslovni predmet: Izvrševanje mi- 

zarske obrti. .       ... ,. 
Ustanovitelj in gospodarski yomtey. 

Obč. LO Podčetrtek (odločba it. 568-52 
'Ine 18. V. 1952). . 

Podjetje zastopajo: Jesih l*an. 
"pravnik, samostojno po zakonitih po- 
oblastilih in Sajko Nande, računovod- 
ja,   sopodpisuje   listine  po  4..   cienu 

Št.  1668/5-1952 ,   820' 
OLO Celje okol.. odd. za gospodarstvo 

dne 15. avgusta \<&- 

IS«. 
Besedilo: > Elektroiiistalacijske me- 

liuaične in fiuomehauične delavnice« 
MOLO SI. Konjice. 

Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 
elekroinstalacijskih del nizke nape- 
tosti za pogonski tok strojev m raz- 
svetljavo, instalacija šibkega toka, po- 
pru\iln gospodinjskih in raznih elek- 
tričnih naprav, ter izvrševanje vseh 
vrst popravil motornih vozil, dvokoles. 
varilna tehnična dela ter popravilo in 
generalni pregled pisalnih in račun* 
skih strojev ter razmnoževalnih SITO- 
jev. 

L stanovitelj in gospodarski voditelj: 
MOLO Slovenjske Konjice (odločba 
št.  574/52  /   dne  2.   \1II.   1952). 

Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Turk Jože, poslovodja samostojno po 
zakonitih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja. 

et.   11-1572/1-1952 8265 
Besedilo: Soboslikarsko in pleskar, 

sko podjetje, MOLO SI. Konjice. 
Poslovni prPdraet: Izvrševanje sobo- 

slikarske in pleskarske obrti. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

LO MO Slovenjske Konjice (odločba 
št. 415/1952 z dne 50. VI. 1952). 

Podjetje zastopa in zanj podpisujei 
Kesič Franc, poslovodja, samostpjno 
po zakonitih pooblastilih in pravilih 
podjetja. 

St.   11*2579/1*1952 8266 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 20. avgusta  1952. 

1853. 
Besedilo: Modna krojačnica za mo- 

ška in ženska oblačila (Ljubljana, 
Cankarjeva c. 12). 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
MLO za glav. mesto Ljubljana (taj. 
959/52  z  dne  7.  Vil.  1952). 

Poslovni predmet* Izdelovanje vseh 
vrst moških  in ženskih oblačil. 

Podpisniki: §efic Vinko, dri. obrtni 
mojster in ?ontar Alojz. drž. obrtni 
mojster. 

MLO za glav, mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 15. septembra 1952. 

Št. O 5206/52 8547 

18Î4. 
Besedilo:   Vino   Ljubljana   okolica, 

(Ljubljana. Celovška e. 44). 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

vina in drugih alkoholnih in brezalko- 
holnih pijač na debelo» ter oskrbova- 

nje gostinske mreže s tem pijačami. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

OLO Ljubljana okolica (št. 5499/1 z 
dne  51.  V.   1952). 

Poslovalnice: Ljubljana. Celoväka 
cesta 44, Domžale, Kamnik, Stična. 
(Hudo) Vrhnika, Logatec, Pšata, La. 
verca. ter polnilnice piva v Mengšu, 
Kamniku in Stični. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 
jejo: Lavrinc Maks, direktor, samo- 
stojno po pravilih podjetja, Srakar 
Jože, komercialist, namestnik direk- 
torja v njegovi odsotnosti, Glušič 
\nton, računovodja, vse spise finan- 

čnega in kreditnega značaja. 
OLO Ljubljana ok., odd. za gospod. 

dne 4. septembra 1952. 
II.it. 5499'5-1952 8247 

1855. 
Besedilo:  »Avtoproinet«, Kamnik. 
Poslovni predmet: Prevažanje blag» 

in potnikov s cestnimi motornimi vo- 
zili. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
LO MO Kamnik (odločba št. 10-291/ 
1-52 dne 5. maja 1952). 

Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 
jejo: /ore Ivan, upravnik, samostojno, 
Kode Mihael, namestnik upravnika v 
njegovi odsotnosti. Presterl Mihael, ra- 
čunovodja, podpisuje vse listine po 47. 
flen u szdgp. 
OLO  Ljubljana o k., odd. za gospod, 

dne 11. septembra 1952. 
II.-1451/56-1952 8521 

1656. 
Besedilo: Granitna industrija Josip* 

dol, Ribnica na Pohorju. 
Ustanovitelj in gospodarski Voditelj: 

OLO Maribor okolica. 
Poslovni predmet: Proizvodnja vseh 

vrst granitnih izdelkov in njih proda- 
ja. 

Za podjetje podpisujeta: 
Plevnik   Vinko,   direktor   in   Kruiič 

Francka, računovodja. 
OLO Maribor okolica, odd. za gospod. 

dne 4. septembra 1°32. 
St. II-5973/1-1932 8400 

1857. 
Besedilo: Občinsko podjetje Mestna 

metlama Lendava. 
Ustanovitelj in gospodarski roditelj: 

Obč. LO Lendava. 
Poslovni predmet: Nabava materiala 

za izdelavo metel, krtai in vseh • to 
stroko spadajočih del. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 
jejo: Vukan Vladislav in Bratkovič 
Ludvik, vse listine finalnega značaja 
po 47. členu szdgp sopodpisuje Tragi 
Magda. 
OLO Murska Sobota, odd. za gospod. 

dne 29. avgusta 1952. 
št. II.-7256/1-52 F/Va 8068 

1858. ,   , 
Besedilo: Občinsko podjetje, Gornji 

Petkovci. 
Obrati podjetja: Občinski mlin. Pes- 

kovci, Občinski mlin in žaga, Luceva, 
Občinska mesnica, Gornji Petrorci, 
Občinska tehtnica, Gornji PetroTci. 
Občinska gostilna Gornji Petrovci. 
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Pooblaščenci za podpisovanje: •••- 
ba Aleksander, upravnik in Ratnik 
Jožef, knjigovodja podjetja, iviijigo- 
vodja podpisuje do zneska din 5000 
samostojno, nad tem zneskom pa sku- 
paj z upravnikom. 
OLO Murska Sobota, odd. za gospod, 

dne 5. septembra 1952. 
et. •.-7734•-52 •/1•. 8258 

1859. 
Besedilo: Remontno podjetje >Re- 

mont", Kranjska gora. 
Ustanovitelj podjet'a: Obi. LO 

Kranjska gora. 
Poslovni predmet: Popravila zgradb, 

vzdrževanje vodovoda, kanalizacije in 
občinskih cest. 

Podjetje zastopajo in zanj  podpi u- 
jejo:   Smolej   Jože,   upravnik   in   Ro/.- 
man Jo/e, knjigovodja. 
OLO Radovljica odd. za gospodarstvo 

dne 27.  avgusta  1452. 
št. 2042/1-52 7994 

1860. 
besedilo: Občinsko čevljarstvo, Mu- 

ta. 
Gospodarski voditelj: Obč. LO Mu- 

ta. 
Poslovni predmet: Vsa v stroko 

podjetja spadajoča delu. 
Podjetje  zastopajo  in  zanj  podpisu- 

jejo:    Zlatar    Ferdinand,    poslovodja, 
Orebovsky   Alojzija,   predsednik   npr. < 
odbora  ter  Pernat Oto, član   npr. od- 
bora, po zakonitih pooblastilih. 
OLO Slovenj Gradec, odd. za gosp. 

dne 20. avgusta  1952. 
Št.   11/3-51/280.1952 8199 

1861. 
Besedilo: Strojno mehanična delav- 

nica »Stroj«, Radlje ob Dravi. 
Podjetje je osnovano z odločbo št. 

IT '"-51/288-1952. 
Gospodarski voditelj: Obč. LO Had. 

Ije ob Dravi. 
Poslovni predmet: Vsa v stroko spa- 

dajoča dela. 
Podjçtje zastopata in zanj podpisu- 

jeta:   Repolusk   Joško,   poslovodja   in 
avre •rane, predsednik  upr. odbora, 

po zakonitih pooblastilih. 
OLO Slovenj Gradec, odd. za gosp. 

dne  22.  avgusta   1952. 
št. II/5-51/28S-1952 8206 

1862. 
Besedilo: Krajevna podjetja Vele- 

nje, »Avtoprevozništvo«?. 
Poslovni predmet: Prevozi za pod- 

jetja KLO Velenje. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

KLO Yelenje. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: Zaluberšek Jože, upravnik in 
Resnik Anica, knjigovodja KLO pod- 
jetij, oba skupaj. 
OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance 

dne 6. septembra 1951. 
Št. 1659-1951 1009S 

1863. 
Besedilo: Reševalna postaja Soi. 

ianj. 
Poslovni predmet: Prevoz bolnikov 

in   ranjencev. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: Svet za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko OLO Šoštanj. / 

Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 
jejo: Hudoletnik Toma. član sveta. Ja- 
pelj Terezija, tajnik okrajnega odbo- 
ra RKS Šoštanj in Kuder Franc, pred- 
sednik okrajnega odbora RKS Šoštanj. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 9. septembra 1952. 
Št. 1911/152.52 ,839S 

t 

mi. 
Besedilo: Reševalna postaja Velenje. 
Poslovni predmet: Prevoz bolnikov 

in  ranjencev. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO .Šoštanj. 

Podjetje zastopata in zanj podpisu- 
jeta: Taušič t'ranc, tajnik upravnega 
odbora in lludobreznik i rane, odbor- 
nik upravnega odbora. 
OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 

dne 16. septembra 1952. 
Št.   1911/157-1952 8576 

1865. 
Besedilo: Elektrotehnična delavnica. 

Hrastnik (št. 16+). 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

LOMO   Hrastnik. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

elektroinstalntcrskih del, popravila 
vseh električnih, grelnih in ostalih na- 
prav,   ter  popravila   iz   te  stroke. 

Za podjetje podpisujejo: Senear 
Franc, poslovodja samostojno do din 
150.000 preko te vsote pa po odobre- 
nju LOMO in Klemen Janez, gospo- 
darski pomočnik z istimi pooblastili v 
odsotnosti prvega. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 4. septembra  1952. 
5977/1-1952 8270 

Spremembe 
1866. 

Besedilo: Cheino-import-eksport, 
Ljubljana. 

Besedilo odslej: »Chemo import ex- 
porte trgovina z barvami in kemikali- 
jami, Ljubljani. 

Poslovni predmet: Trgovina /, bar- 
vami in kemikalijami, po določilih od- 
ločbe o ustanavljanju in delu tehnič- 
nih trgovin. 

Izbrišeta se Močnik Vlado, direktor 
in Hartman Gvido namestnik direk- 
torja iu vpišejo: Gabrijel Miloš, di- 
rektor, ki podpisuje samostojno, v ob- 
segu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja, Beber Jože, šef komerciale, ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja, 
Pegan Dana. glavni računovodja, ki 
sopodpisuje listine, navedene v 47. •le- 
nu  szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne   10.   juliju   1952. 
Št. 243 175/1-1952 6585 

1867. 
Besedilo: Združene tovarne svile 

Maribor. 
Besedilo odslej: Svila Maribor, Pod- 

brežje. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 4. septembra 1952. 
Št.  243-72/4.1952 8748 

1868. 
Besedilo: Gozdarsko avtopodjetje, 

Celje. 
V odločbo VLRS št. 11-605/1-52 z 

dne 21. VI. 1952. je podjetje preneha- 
lo s poslovanjem in prešlo v likvida- 
cijo. 

Besedilo odslej: Gozdarsko avtopod. 
jetje, Celje, sV likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisuje- 
jo: Ferie/ Ivan, predsednik likvidacij- 
ske komisije, kolektivno z Roje Pavlo 
ali Dolinšek Stankom, članoma likvid- 
komisije. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

.  dne iS. Septembra 1952. 
Št. 243-346/2-1952 " 8740 

1869. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjet. 

je, Celje okolica v Celju. 
Izbriše se Jordan Vinko, in Presin- 

ger Anica in vpiše: Ing. Marea fi.mil, 
Malgaj Marica, ki podpisujeta samo- 
stojno v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja. 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne  26.  angusta   1452. 
Št. 3877 /(1-1952. 8261 

1870. 
Besedilo: čevljarska delavnica KLO 

Trata, kolodvor. 
Delavnica je z odločbo ljudskega 

odboru mestne občine škof ja Loka št. 
845/52 7. dne 50. VII 195.', prešla v li- 
kvidacijo. 

Besedilo odslej: Čevljarska delavni, 
ca v likvidaciji Trata, kolodvor. 

/a^ delavnico v likvidacij podpisuje- 
jo "luni likvidacijske komisije: Kr- 
/išnik Jo/e, predsednik, Ankele Viktor, 
in  kaj/er Peter, člana. 

OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 
dne  16. septembra  1452. 

št.  2885/2 8737 
1871. 

Besedilo:  »Pletenina«,  Ljubljana. 
l/briše se Pajk Rudolf, direktor in 

vpiše 
.•šefic  Ludvik, direktor. 

MLO za glav. mesto Ljubljana, 
odd. za gpspodarstvo 
«Ine  50.  avgusta  1952. 

št. G 2806/52 8063 
1873. 

Besedilo: Gostilna in prenočišče 
»Stari Tišler« (Ljubljana, Kolodvorska 
u I. 24). 

Izbriše se Reberšak Ivanka in vpiše: 
Corenc Franc, v. d. ravnatelja. Mar- 

kov ič Zdenka, računovodja, Zakotnik 
Marija, blagajničarka in Poljšak So- 
nja. 

Ml .O za glav. mesto Ljubljana, 
oddelelc   za   gospodarstvo 

dne 4. septembra  1952. 
Št. G 2954/52 8244 

1872. 
Besedilo: Ljudsku restavracija» 

Ljubljana  (Miklošičeva  c.   12). 
Izbriše se Oblak   Ivan,  računovodja, 

Mazi  Mara, administrntorka, in vpise: 
Kogoj   Pavla   blagajničarka. 

MLO z glav. mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 5. septembra 1952. 

Št. G 1862/52 8242 
1874. 

Besedilo: Mesnina (Ljubljana, Ro?ka 
c. 7). 

Izbriše se Babnik Rudolf iu vpiše: 
Flazar Fmilija, nižji komercialist. 
MLO za glav. mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 15. septembra 1952. 

Št. G 3177/52 .8548 
1875. 

Besedilo: Sadje in zelenjava, Vrh- 
nika. 

Izbrišejo se: Bermež Janko, uprav- 
nik, čepon Pavla. nam. upravnika in 
Kek  Zdravko računovodja. 

Vpišejo se likvidatorji:  Mattias  An- 
ton, Pajnič Franc in Vošnik Frauc. 
OLO Ljubljana ok., poverj. za finance 

dne 27. decembra 1951. 
Št. 120Û/144 387 
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1876. 
Besedilo: Mestno remontno podjetje, 

Kamnik. ,~   .* - 
Izbriše se Nemec Jurij in vpišejo: 
Lukan Leopold, upravnik, samostoj- 

no, Stupar Albert,   tehnik,   rameštnik 
upravnika v njegovi odsotnosti,   Grilj 
Božena,  računovodja podjetja, podpi- 

-    suje    listine   finačnega in kreditnega 
značaja in Grilj Janez, namestnik ra- 
čunovodje podpisuje v istem obsegu v 
odsotnosti računovodje. 
OLO Ljubljana okol., odd. za gospod, 

dne 4. septembra 1952. 
St. II. 3637/2-1952       "    8249 

Besedilo: Mestna izdelovalnica_ bc. 
tonskih cevi in umetnega kamna, Kam- 
nik. 

Izbrišeta se Nemce Jurij, računovod- 
ja in Krapež Julči, namestnik ter vpi- 
žeta: . 

Grili Božena. računovodja podjetja 
in Grilj Janez, namestnik računovod- 
ja, z istimi pooblastili. 
OLO Ljubljana okol., odd. za gospod, 

dne 6. septembra 1952. 
Št. H—3637/1—1952 8378 

1S~8 
Besedilo: Krajevna mesnica, Dpi. Lo- 

gatec. 
Besedilo odslej: Mesarija, Logatec. 

Št. IL—1431/192-1952 8252 

Besedilo:   >Mehanika«   mestno pod- 
1 jetje Kamnik. 

Izbrišejo so Grzinčič Oskar, posio- 
rodja, Ručman Alojz, njegov nnjnest. 
nik, Bogataj Ivanka, računovodja in 
Nemec Jurij, glavni računovodja in 
vpišejo: 

Stražar Ivan, poslovodja, ki podpisu- 
je samostojno, Ručman Alojz, njegov 
namestnik, Bogataj Ivanka, računovod- 
ja, ki podpisuje vse listine finančnega 
m kreditnega značaja m Cerar •••, 
blagajnik, namestnik  knjigovodje. 

Št. II—3637/8—1952 8250 

OLÓ Ljubljana okol., odd. za gospod, 
dne 4. septembra 1952. 

18?9- „ J    i t Besedilo: Krajevna žaga, Medvode, 
Izbrišejo so Dobnikar Franc, šijanec 

Jože, in Kač Franc., računovodja ter 
vpišejo: 

Dezordo Jože! upravnik, ki podphu.- 
je samostojno po pravilih podjetja, Je- 
senko Matevž, v odsotnosti upravnika 
in Milavcc Simona, knjigovodja, ki 
sopodpisuje vse listine po 47. cienu 
szdgp. 
OLO Ljubljane okol., odd. za gospod, 

dne 6. septembra 1952. 
Št. •-•31/154-•2        8522. 

I860.      . • , 
Besedilo: Krajevna trgovina, Vrh- 

nlka. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje, 

Vrhnika. 
Poslovalnice podjetja: 
1. Poslovalnica št. i >Trg«, Vrhnika'. 

Cankarjev trg št. 5. posluje s tekstil- 
, nim blagoni, galanterijo, železnmp, 

Gradbenim materialom, gorivom in 
'nazivom. 

1 .2. Poslovalnica št. 2 >Breg«, Vrhnika, 
^ara cesta št. 5, posluje s prehranbe- 
n"ni predmeti in suho robo. 

3. Poslovalnica št. 3 >Vas«, Vrhnika, 
Stara c. 19,. posluje s prehranbenimi 
predmeti, votlim steklom, keramiko in 
porcelanom, 

4. Poslovalnica št. 4 >Hrib«. Vrhnika, 
Kotnikova c. 19 posluje z mešanim bla- 
gom. : 

5. Poslovalnica št. 5 >Komisijska tr- 
govina«, Vrhnika, _ Stara cesta 14, ki 
sprejema v komisijsko prodajo različ- 
ne stare in nove predmete. 
OLO Ljubljana okol., odd. za gospod, 

dne 10. septembra '1952. 
Št. II.—1431/161—1952        8520 

Izbrisi 
1881. 

Besedilo: »Čevljarna« Davča. 
Ker je podjetje prenehalo poslovati 

in je likvidacijski postopek zaključen. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 30. maja 1952. 
Št. II—646/2—52 5351 

1882. 
Besedilo: Kopališče Kranj. 
Ker je podjetje prešlo na poslovanje 

kot gospodarska ustanova s samostoj- 
uim finansiranjero. 

OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 
dne 28. avgusta 1952. 

Št.'2887      * 7989 
1883. 

Besedilo: Sklad za mehanizacijo in 
investicijsko graditev zadružnega kme- 
tijstva Maribor (Ulica Herija Staneta 
št. 1). 

Ker preide v sklop podjetij Okraj- 
ne zadružne zveze z o. j. Maribor. 
OLO Maribor okolica, odd. za gospod. 

dne 21. julija 1952. 
Št 3687/10—11/1952 68!0 

1884'. 
Besedilo: Uprava državnih stanovanj- 

skih zgradb Begunje. 
Podjetje je proglašeno za ustanovo 

s samostojnim finansiranjem in se črta 
iz registra državnih gospodarskih pod-, 
'jetij. 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 27. avgusta 1952. 
St. 2641/1—52 7996 

1885..      . ' 
'. Besedilo: »Komunala« uprava komu- 
nalnih obratov in naprav, Bled. 

Ker je bilo podjetje proglašeno4 za 
ustanovo s samostojnim finansiranjero. 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

-    .• dne 9. septembra 1952. ' 
St. 2854/1—1952 3432 

Register 
invalidskih podleti i 

Spremembe 
1886 ' ' * 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Indu- 
strija .suknja«, Zapuže, Lesce. 

Vpiše se AndolŠek Alojz, višji obrat- 
ni tehnik', ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja v istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 16. septembra 1952... .     > 
'Št. 243.87Â-1992  __"    8739 

Register 
ustanov s samostojnim 

financirali jeni 
Vpisi 

1887. 
Besedilo: Žale, pogrebni zavod, Ljub- 

ljana  (Med Hmeljniki št.  2). 
Ustanovitelj in pristojni državni 

organ ustanove: MLO oddelek za grad- 
bene in komunalne zadeve (Taj. št 
869/52 z dne 18. junija 1952). 

Delovno področje in naloge: Izvr- 
ševanje pogrebov, prevozi umrlih iz 
kraja v kraj, izdelovanje krst, izko- 
pavanje in zasipavanje grobov, po- 
globitve jam, odpiranje grobnic, eks- 
humacije, evidenca pokopanih in gro- 
bov, oskrbovanje. grobov, vzdrževanje 
reda in čistoče na pokopališčih, vzgo- 
ja okrasnih rastlin in cvetja, izdelo- 
vanje in prodaja vseh • vrtnarsko 
stroko spadajočih izdelkov, prodaja 
cvetlic, vencev in šopkov. 

MLO za glav. mesto Ljubljene 
oddelek za gospodarstvo 
dne 6. septembra 1952. 

Št. G 1491/52 8369 
1888. 

Besedilo: Slovensko narodno gleda- 
lišče, Ljubljana, Cankarjeva 9. 

Ustanovitelj in voditelj ustanove: 
Svet za prosveto in kulturo vlade LRS, 
Ljubljana, (odločba št. 2465/19 z dne 
25. junija  1952). 

Naloge ustanove: Dviganje ljudske 
kulture. 

MLO za glav. mesto Ljubljena, 
. odd. za gospodarstvo 

dne 8. septembra 1952. 
v Št.  G ,1110-52 , 8370 

1889. 
Besedilo: Mestni vodovod, Ljubljane 

(Krekov trg 10). 
Ustanovitelj ustanove: MLO laj. s 

odločbo št. 865/52 z dne 18. VI 1952.    - 
Upravno vodstvo: Oddelek za komu* 

nnlne zadeve MLO. 
Delovno področje in naloge ustano- 

ve: Črpanje pitne vode in oskrbovanje 
mesta z njo. ' 

Št. G 1831/52 84*1' 
Besedilo: Zavod za raziskavo mate- 

riale in konstrukcij (Ljubljane, Dimi- 
čeva til.). ' 

Ustanovitelj  ustanove:  Predsedstvo' 
vlade LRS z odločbo «t. •-665•-52 z 
dne 24. VIL 1952. 

Pristojni državni organ: Svet za 
gradbene in Tcomunalne zadeve LRS. 

Delovno področje in haloge: Razis- 
kava materiala, konstrukcij in geoteh- * 
nike na področju LRS. 

Št G 1971/52 8443 
MLO za glav. mesto Ljubljene,, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 9. septembra 1952. 

1890. 
Besedilo: Akademski kolegij (Titova 

e 52/a). 
Ustanovitelj in voditelj, ustanove: 

Svet za prosveto in kulturo vlade LRS 
(odločba št. 2465/15 dne 20. VI. 1952). 

Naloge ustanove: Oskrbovanje štu- 
dentov Univerze, Akademij in visokih 
šol g stanovanjem in hrano. 

MLO za glav. mesto Lj.ub^ann, 
.  oddelek za gospodarstvo ' 

dne 10. septembra 1952. 
, ...,-, St. C 1018/52 8440 
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1891. 
Besedilo: >Veiropromet<, Ljubljana 

(Slomškova uL 12). ' 
Ustanovitelj ustanove: Vlada LRS 

odločba št. II-592/1.52 z dne 30. juli- 
ja 1952. 

Voditelj ustanove: Svet za gospodar- 
stvo vlade LRS, uprava za veterino. 

Delovno področje oziroma naloge 
ustanove: Oskrbovanje veterinarske 
službe v LRS z zdravili, kemičnimi iz- 
delki, instrumentarijem, aparaturam', 
laboratorijskimi potrebščinami ter z 
vso ostalo opremo in sanitarnim mate- 
rialom. 

MLO za ?lav. mesto 1 j obijana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 11. septembra 1952. 

ŠL G 3085/52 8551 
1892. 

Besedilo: >Arboretum Volčji po- 
tok« Agronomske in gozdarske fakul- 
tete v Ljubljani  (Poljanska c 2). 

Ustanovitelj in voditelj ustanove: 
Svet za prosveto in kulturo vlade LRS 
'(odločba Št. 2465/29 z dne 24. VI. 1952). 

Naloge ustanove: Oskrbovanje po- 
sestva v Volčjem potoku pri Radom- 
ljah, ki bo služilo znanstveno razisko- 
valnim in praktičnim namenom, zlasti 
čuvati z varstveno uredbo zaščiteno 
ozemlje Volčji potok. 

Št. G 1013/52 8556 
Besedilo: Glasbeni internat Dom 

Otona Župančiča (Ljubljana, Žiberto- 
va ul. 27). 

Ustanovitelj in voditelj ustanove: 
Svet za prosveto in kulturo vlade LRS 
(odločba št. 2465/18 dne 20. VI. 1952). 

Naloge ustanove: Vzgoja, glasbenih 
talentov iz vse Slovenije ter njih ce-, 
lotna oskTba v internatu. 

MLO za glav. mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 13. septembra 1952. 

Št. G 1012/52 8557 
1893. 

Besedilo: Gospodarska komunalna 
ustanova mestne občine Litija.    •. 

Poslovni predmet: Upravljanje vseh 
nepremičnin, ki tvorijo del splošnega 
ljudskega premoženja in ki so bila 
pod upravo mestne občine, kakor 
vzdrževanje tržnice, sejmišča, pogreb- 
nega zavoda, mostnih tehtnic, javne 
razsvetljave, javnih stranišč, vrtov, 
parkov, javnih nasadov, občinskih 
cest in mostov, zgradb ter zemljišč. 

.Ustanovitelj in voditelj ustanove: 
LO MO Litija (dne 27. VII. 1952 št. 
260/1-52). . , 

Za ustanovo podpisujeta:_ Tičar Fer- 
dinand, upravnik, ki podpisuje samo- 
stojno v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil ustanove in Poglajen Slavko, 
tajnik občine Litija, ki samostojno so- 
podpisuje vse listine naštete v pravi- 
lih ustanove. 

OLO Ljubljana ok., odd. za gosp. 
dne 2. septembra 1952. 

s   Št. II-5807/1-1952 8159 
'  1894. 

Besedilo: Ekonomija dekliškega 
vzgajališča Višnja gora. 

Poslovni predmet: Vzorno' obdelova- 
' nje dodeljenega zemljišča in pouk go-, 

i'enkam   vzgajališča   pri   proizvodnji 
:meüjskih in vrtnarskih pridelkov. 
Ustanovitelj  in  splošni  izravni  vo- 

ditrli: .LO ,MQ. Višnja gora; •' 
Ustanovo 7astma in zanio podpisuje: 
Šušteršič Josi-    upravnik. 

Št. IL' 1431•14•-1952    .    8154, 

1895. 
Besedilo: Uprava za komunalne na- 

prave občine Medvode. 
Ustanovitelj in splošni upravni vodi- 

telj: LO občine Medvode, odločba št 
8/1—52 z dne 9. VIIL 1952. 

Poslovni predmet: Upravljanje in 
vzdrževanje občinskih cest in njihovih 
objektov, upravljanje stanovanjskih 
zgradb in drugih nepremičnin, ki so 
last splošnega ljudskega premoženja, 
upravljanje in vzdrževanje vodovodne 
mreže in druge vodoskrbne naprave. 
Skrb za javno razsvetljavo in uprav- 
ljanje ter vzdrževanje kopališča in 
pokopališča v območju občine. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Dobnikar Franc, upravnik, samostojno, 
po pravilih ustanove, Mravlje Franc, 
predsednik Obč. LO kot namestnik v 
njegovi odsotnosti, Grajzer Pavla, ra- 
čunovodja, skunno z upravnikom ali 
njegovim namestnikom in Plešec Tone, 
v odsotnosti računovodja. 

Št. IL 5989/3—1952 8160 
OLO Ljubljana okol. odd. za gospodar, 

dne 2. septembra 1952. 
1896. 

Besedilo: Uprava komunalne dejav. 
nosti občine Vrhnika. 

Poslovni predmet: Upravlja, vzdržu- 
je in gradi občinske ceste in »njih ob- 
jekte, zgradbe in druge nepremičnine, 
javno razsvetljavo, vodovodne in dru- 
ge vodoskrbne naprave, kanalizacijo, 
parke, javno tehnico in pokopališče, 
izkorišča peskolom na Vrhniki, ki tvo- 
ri del splošnega ljudskega premože- 
nja. 

Ustanovitelj in upravni voditelj: 
LO MO Vrhnika (odločba 1/1-327 dne 
25. avgusta 1952). 

Za ustanovo podpisujeta: Slabe Jože, 
upravnik,  samostojno  in  Vošnik  Fra- 

, njo. računovodja, kolektivno z uprav- 
nikom. 

OLO Ljubljana ok., odd. za gosp. 
dne 6. septembra 1952. 

IL št. 1431/206-1952 8518 
1897. 

Besedilo: Mestna uprava hiš, Dolnja 
i Lendava. 

Poslovni predmet: Vse zadeve v zve- 
zi z upravljanjem zgradb in naprav. 

Upravni voditelj: Ljudski odbor 
Mestne občine. Dolnja Lendava. 

Pooblaščenci za podpisovanje: Sar- 
jas Jože, upravnik in Potočnik Ida,* 
knjigovodkinja, ter Ježek Ferdo, pred- 
sednik in Novosel Viktor, član LO MO 
Dolnja Lendava. 

OLO Murska Sobota, odd. za gosp. 
dne 3. septembra 1952. 

Št. 7041/1-52 P/TJ\ 8191 
! 1898. 

Besedilo: Uprava komunalnih usta- 
nov, Dolnja Lendava. 

Oddelki: a) Prevozništvo, b) Pogreb- 
ni zavod z upravo pokopališč, c) teht- 
nica, č) Vzdrževanje ulic, ulične raz- 
svetljave in ostalih komunalnih na- 
prav, d) Reklama. 

Za ustanovo podpisujejo: Sarjas Jo-, 
že, upravnik, Potočnik Ida. knjigovod- 

• ja ustanove ter od strani LO MO Ježek 
Ferdo, predsednik in "Novòsel  Viktor, 
član LO MO. 

OLO Murska Sobota, odd. za gosp. 
j--;'    dne 5. septembra 1952. 

Št. IL 7040/1—52 8259a 

1899. 
Besedilo: Uprava stanovanjskih 

zgradb Prevalje. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obč. LO Prevalje. 
Poslovni predmet: Upravljanje stan. 

zgradb in poslopij. 
Ustanovo zastopajo in zanjo podpi- 

sujejo: 
Vute Rajko, tajnik Obč. LO Preva- 

lje, Klemene Franc, upravnik in Kle- 
men Franc, poverjenik, po zakonitih 
pooblastilih. 
OLO Slovenj Gardée, odd. za gospodar. 

dne 28. avgusta 1952. 
ät II/3—31/294—1952 8222 

Zadružni register 
Vpisi 

636. 
Besedilo: Medzadružni obrat žaga 

Šoštanj, OLO Šoštanj. 
Podjetje je bilo uâTànovljeno na 

ustanovnem zboru Megatov Kmetij- 
skih zadrug šalek, Velenje, Lokovica, 
pružmirje, Ravne, Zavodnje, Toool- 
šica, Sv. Florjan, Bele vode in Ljubija 
dne 30. VII.  1952. 

Poslovni predmet: Kupoprodaja in 
predelava lesa iz vseh v "t hlodovine. 

Upravni odbor: Doberšek Baltazar, 
posestnik, Gaberk št. 16, Pajk Tanez, 
drž. uslužbenec, Lokovica št. 121, La- 
hovnik Ivan, lesni manipulant, šalek, 
Kvartič Jože, kmet, Stara vas, Velenje 
št. 9, Sovič Franc, kmet, Ravne, Bur- 
jak Ivan, kmet, Zavodnje št. 15, Men- 
hart Jože, nameščenec, Topolšica št. 
166, Jurjevec Pavla, kmečka hči, Skor- 
no št. 36, Goličnik Anton, kmet, Bele 
vode, št. 37, Hriberšck Franp, knjigo- 
vodja, Ljubije št. ,7, Lužnik Stane, 
up.-vnik medzadružne žage Šoštanj, 
Metleče št. i. 

Za podjetje podpisujer** Doberšek 
Baltazar, predsednik, Pa;k Janez in 
Lužnik Stane, upravnik. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. septembra 1952. 
Zt 11/52 Zadr VIII 115/1       8451 

637. 
Besedilo: Zadružno trgovsko podjetje 

Planika, Tolmin. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

OZZ Tolmin   (sklep   izrednega   zbora ' 
OZKZ Tolmin/Idrija z dne 15. VI. 1952 
in odločba OZZ Tolmin št. 739/1—52 z 
dne 21. VI.  1952). 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
mleka, mlečnih izdelkov in drugih 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki 
se po tozadevnih predpisih prodaja- 
jo v trgovinah z mlekom in mleč- 
nimi izdelki; vrši vseh vrst analize 
mleka in mlečnih izdelkov v svrhb, 
izboljšanja istih za konsum in pro- 
izvodnjo; na podlagi svojih izku- 
šenj in znanstvenih raziskovanj ter kot 
najpopolnejše podjetje te vrste, na ob- 
močju okicja posreduje praktično zna- 
je manjšim, mlekarskim obratom kme- 
tijskih zadrug _ s' strokovno înStruït- 
tažo ali s prirejanjem rednih praktič- 
nih in teoretičnih tr*- s«v in seminar- 
jev; zaradi pravilnega izkoriščanja 
mlekarskih odpadkov organizira in . 
vodi vzrejališča' prašičev. Vse te na- 
loge vrši zaradi dvica mlekarsko-sirar^ 

;ske proizvodnje za-potrebe in koristi 
'kmetijskega zadružništva. • 
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Pooblaščenci za podpisovanje: 
Cesar Franjo, upravnik, Tolmin, Ru- i 

tarjeva   14a,   Ivančič   Nada,   računo- 
vodja, Tolmin, Ulica padlih borcev 1, 
Gabršček   Jože,   komercialist  Tolmin, 
Rutarjeva 14. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne il. septembra 195°-.- 

Zt 26/52—4 8456 . 
638. 

Besedilo: Mesarsko podjetje OZKZ 
Kranj, Naklo, , . 

Na VL rednem letnem zboru Okraj- 
ne zveze kmetijskih zadrug v Kranju 
dne 8 VL 1952 je bilo podjetje usta- 
novljeno za nedoločen čas. 

Poslovni predmet: Nakupovanje ži- 
vine vseh vrst na teritoriju OLO 
Kranj pa tudi izven tega okraja v 
skladu z obstoječimi predpisi r svrho 
predelave mesa ter prodaje mesnih 
proizvodov na navedenem območju. 

Podjetje je medzadružno in je pod 
vodstvom OZKZ Kranj. 

Upravnika podjetje imenuje Okraj, 
na zvoza kmetijskih zadrug v Kra- 
nju. 

Za podjetje podpisujejo: 
Likozar Pavel, upravnik, Visoko 16, 

v finančnih zadevah sopodpisuje Ba- 
bic Marija, računovodja, Britof 13, 
ter v slučaju odsotnosti enega izmed 
navedenih sopodpisuje Mrak Janez, 
komercialist, Vincarje 21. 

Zt 17/52-Zadr VIII 76/1     8446 

Besedilo: Zadružna. restavracija 
>Jelen<, Kranj. 

Z odločbo Okrajne zveze kmetijskih 
zadrug v Kranju dne, 7. VIII. 1952 št. 
2280 je bilo podjetje ustanovljeno za • 
nedoločen čas. 

Poslovni predmet: Prodaja alkohol- 
nih in brezalkoholnih pijač ter toplih 
in mrzlih jedil. 

Podjetje je medzadružno gospodar- 
sko podjetje in je pod vodstvom 
Okrajne zveze kmetijskih zadrug v 
Kranju. 

Za podjetje podpisujejo: 
Žakelj Vinko, upravnik, Ljubljan- 

ska c. 1, v zadevi finančnega značaja 
sopodpisuje računovodja Vreček Da^ 
rinka, Cesta na Rupo 18, v odsotnosti 
teh dveh pa sopodpisuje Lukez Anica, 
knjigovodkinja OZKZ iz Kranja. 

Zt 15/52 - Zadr VIII 74/1    8448 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 9. septembra 1952. 

Spremembe 
639. , 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. i-, 
Šentvid pri Grqbelnem. 

Na občnem zboru zadruge dne 9. III. 
1952 se je spremenil prvi stavek 32. 
člena - zadružnih pravil, ki se odslej. 
glasi: Delež znaša 500 din-, 

Izbrišejo se Dečman Jakob, Gajšek 
Franc, Zabovnik Milica, Mlakar Janez, 
Hrovat Marija, zoster Anton, # Bogatin 
Anton ter vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 
, Kos Jože, uslužbenec, Šentvid, Zm- 
dar Martin, posestnik, Šentvid, Metli- 
Çar Fani, .gospodinja, Grobelno, mi- 
beräek Ana, < delavka, Bodnsna vas, 
Arzenšek Alojz,  upokojenec, Bodrež, 

Verbic Jakob, kmet, Ponkvica, Anto- 
linc Jože, kmet, Završe. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. avgusta 1952. 

Zadr VII 134/5 7963 
640. 

Besedilo: Kmetijska zadruga jo.j, 
Grobelno. 

Na občnem zboru zadruge dne 2. III. 
1952 se 'je spremenil prvi stavek 32. 
člena zadružnih pravil, ki se odslej 
glasi: delež znaša 300 din. 

Izbrišeta se Pečar Marija in Ledin- 
Šek Franc ter vpišeta nova člana 
upravnega odbora: 

Martinčič Vinko, mali kmet, Stopče, 
Dobnik Jože, mali kmet, Stopče. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 5. septembra 1952. 

Zadr VII 138/3 8224 
641. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga »Pravica in enakopravnost«, 
Podkum. 

Na občnem zboru zadruge dne 26. 
V. 1932 je zadruga prestala in prešla v 
likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej s pristavkora 
>v likvidaciji«. 
' Likvidatorji: Lah Milan, uslužbenec 
OZZ v Trbovljah, Dolane Franc, dela- 
vec. Padež 56, Marini Jožef, delavec, 
Podkum. Podpisujeta pp dva. ' 

Zadr VIII 80/2 8t33 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Kozjem. 

Na občnem zboru zadruge dne 10. 
II. 1952 se je spremenil drugi stavek 
2. člena zadružnih pravil, ki se odslej 
glasi: član odgovarja za obveznosti 
zadruge z lOkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža,' ter prvi stavek 32. 
člena zadružnih' pravil/ ki se odslej 
glasi: delež znaša 1000 din. 

Izbrišejo se Kos' Ernest, Novak 
Alojz, Gršak Ivan, Bokalič Karel in \o'. 
lavšek Julijana ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora': 

Jagrič Avgust, Ješovec, podpredsed- 
nik, Bračun Franc, kmet, Mira je, od- 
bornik, Vouk Franc, nam., Kozje, 
predsednik, Sinkovič Franc, kmet, 
tajnik, Klobasa Franc, kmet, odbor- 
nik. 

. Zadruga ima naslednj_e poslovalnice: 
Kmetijska zadruga v Kozjem desni- 
ca« V Kozjem, Kmetijska zadruga 
Kozje >Pekarna<, Kozje 44.  , -. 

Zadr VII 4/11. 8455 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. septembra 1952. 

642.       . 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Prebold v Sav. dolini. 
Na- občnem zboru zadruge dne 22. 

VL 1952 se je spremenil prvi stavek 
32, člena zadružnih pravil, ki se od- 
slej glasi: Zadružni' delež znaša ,500 
dinarjev. 

Izbrišejo se Drča Albin, Kač Anton, 
Strgar Anton, namešč., Jager Martin, 
Herman Julijana, škorjanc Franc, Oc- 
vir Albina, Kramer Anton in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Vidmar Franc, kmet, Dolenja vas, 
predsednik, Plaskan Vlado, kmet, Lat- 
kova vas, tajnik, Kokovnik Franc, 
kmet, Kapla vas, cede Ivan, trg. poni., 
Kapla vas, Sonica Jože, obratovodja. 
Dolenja,; vas. Burkelje Anton, čevljar, 
Kapla vas, Drča Jože, kmet, Dolenja* 

vas, Ocvirk Ivan, kpet, Lafkova vas, 
Marine Karel, kmet, Prebold, Vedenik 
Jože, kmet, Dolenja vas, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. septembra 1952. 

Zadr VII 15/4 8527 
643. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga »Gradiča« v Grantu. 

Na izrednem občnem zboru dne 20. 
VII. 1952 je zadruga prešla v likvi- 
dacijo. 

Besedilo: Kakor doslej s pristavkom 
>v likvidaciji«. 

Likvidacijska komisija: Maver An- 
gel, Grant 19, Lončner Franc, Grant 
10, Kos Fela, Grant 11. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 30. avgusta 1952. 

Zt 54/49-5 8101 
644. 

Besedilo: Trgovsko podjetje kmetij- 
skih pridelkov in izdelkov >Zadruž- 
nik«, Ilirska Bistrica. 

Poslovni predmet odslej: Nabava in 
prodaja kmetijskih pridelkov in izdel- 
kov na debelo in drobno. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 11. septembra 1952. 

Zt 16/52—11 8457 
645. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za. 
druga »Sloga« v Kokrici. 

Na izrednem zboru zadružnikov dne 
23. VII. 1952 je zadruga prenehala po- 
slovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej • 
pristavkom »v likvidaciji«. 
- Likvidatorji: Treljc Ivan, pos., Hov. 
ka 3, Žabret Beta, pos., Bobovk 4, Na- 
glic Jože, pos., Kokrica 16, Gregore 
Matija, pos., Kokrica 26, Štern Jože, 
pos.; Kokrica 6, ..Hunar Janko, pos., 
Mlaka 5, MiklavČič Janez, . posestnik, 
Mlaka 11. ... :   •    - .   . 

Likvidacijsko firmo podpisujeta pa> 
dva likvidatorja. 

Zadr VII 93/3 8273 
Besedilo: Kmeitjska zadruga z o. j. 

v Motniku. 
Na zborih dne 23. XII. 1951, in 16. III. 

1952 so se spremenila zadružna pra- 
vila v 32. členu. Delež znaša 1000 đin, 
delež družinskega člana zadružnika,pa 
250 din. 

Izbrišeta se Križnik Franc, Grabnar 
Franc in vpišeta^ nova člana upravae- 
ga odbora:,    , ,    • 

Drolc Ignac,_ Žagar,    Motnik 53, ia 
Slapnik Franc, kmet, Zg. Motnik   11. 

Zadr VI 200/4 .    8272 
Okrožno sodišče.v Ljubljani 

dne 5. septembra, 1952. 
646. > . 

Besedilo: Potrošniška zadruga z o. J. 
na Jesenicah. 

Na izrednem občnem zboru dne 
23. III. 1952 je zadruga prenehala po- 
slovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firua: kakor doslej.• 
pristavkom »v likvidaciji«.   ' 

Likvidatorji: Stražišar Jože, Jese- 
nice, Dolinar Franc, upokojenec, Kor. 
Bela, Partizanska 15. Slamnik Alojz, 
vratar, Jesenice 46, Zaveljčina Viktor,, 
strugar, Jesenice, dr. Rosenstein Ka* 
roi, ekonomist, Jesenice, Obrtniška 18, 
Skok Ivan, skladiščnik, Jesenice, De- 
lavska 12, Grohar Alojz, delovodja, 
Kor. Bela; Poljska ppt,3, Ko?ar Av- 
gust, žel. upok., BI. Dobrava 83. 

Likvidacijsko firmo podpisujeta poi 
dva likvidatorja. 
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Rok za izvedbo likvidacije je tri me. 
secè, računajoč od poteka roka za pri- 
javo upnikov. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. septembra 1952. 

Zadr V 41 8274, 
647. 

Besedilo: Kmetijskn zadruga z o- U 
Stročja vas. 

Zadruga je prešla na podlagi sklepa 
obč. zbora z dne 31. I. 1952 v likvida- 
cijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciju. 

Likvidatorji: Berglez Martin, Kmet, 
Einčetova graba, MacunJožef, kmet, 
Pristava, Lebar Štefan, zadružnik, Pri- 
stava, Golob Anica, knjigovodja, 
Stročja vas. 

Likvidatorji podpisujejo likvidacij- 
sko firmo tako, da po dva od njih 
pristavita pod besedilo firme svoja 
podpisa. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. aprila 1952. 

Zadr III 96 4275 
648. 

Besedilo: Kmetijska zadruga Skoke- 
Dobrovce. 

Izbrišejo se Maglica Ivan, Kirbiš 
Viktor, Rajh Jože, Markič Stanko, 
Breznik Matija, Pahič Ivan in vpitcjo 
se novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Vnuk Vinko, Dobrovce, predsednik, 
Cander Franc, Dobrovce, Horvat Liza, 
Skake; Holcer Anton, Skoke, Avguštin 
Ivan, Dobrovce. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 11. junija 1952. 

O Zadr V 28 3708 
649.'    \ 

Besedilo: Zadružno podjetje »Dra. 
•a« export-import. Maribor. 

Izbrišeta se Tomažič Ivo, direktor, 
in Koren Maks, računovodja in vpi- 
šeta: 

Anderlič Franjo, Maribor direktor, 
in šoštarič Mirko, Maribor, računo- 
vodja. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. junija 1952. 

Zadr VI 80 391? 
650. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za. 
druga »Kobanci«, Križ nad Marino, 
rom. 

Izbriše se Dobaj Izidor in vpiše no- 
ri izvoljeni član upravnega odbora: 

Gert Franc, mehanik, Križ nad Ma- 
riborom. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. avgusta 1952. 

Zadr VI 37 7273 
651. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Podvelka. 

Izbrišejo se Kac Vlado, Ozvald 
Maks, Vogrinec Andrej, Planinšič Pe- 
ter in vpišejo se novi izvoljeni člani 
upravnega odbora; 

Grubelnik Ivan, kmet, Tanžev vrh, 
Glazar Martin, delavec, Lehen, Vol- 
mejer Marija, gospodinja, Rdeči breg. 
. Zaznamuje se, da je: Zapečnik Ivan, 
predsednik, Podlesnik Avgust, pod- 
predsednik, Medved Jakob pa tajnik 
upravnega odbora. 

Zadružni delež znaša odslej: za kme- 
te 2000 din, za delavce 500 din. 

•:".• Zadr II 138   '    .     8404 

Besedilo: Kmetijska zadrug« z o. j., 
Slóv. Bistrica. 

Izbrišejo se Blažič Franc, Skrbinšek 
Gregor, dr. Pečovnik Adolf, Kovač Jo- 
že, Ozmec Jože, Meško Jakob, Fras 
Anka, Strehar Feliks, Podkrižnik 
Franc, Kapun Anton, Kropeč Ivana in 
kot pooblaščenec za sopodpisovanje 
Tomšič Božcna ter vpišejo novi izVo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Leskovar I'rane. upokojenec, Slov. 
Bistrica, Pristojnik Miha, kmet, Spod- 
Nova vas in kot sopodpisovalec Bizo- 
vičar Marjan  knjigovodja, Visole. 

Zaznamuje se, da je sedaj: Jerovšek 
Ivan- predsednik, Gorjak Vinko pod- 
predsednik, Leskovar Franc tajnik 
upravnega odbora. 

Zadružni delež znaša odslej 1500 din. 
Jamstvo je lOkratno. 

Zadr VI 96—27 405 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 10. septembra 1952. 
652. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v 
Brusnicah. 

Na podlagi sklepa o občnem zboru 
z dne 17. 11. 1952 so se spremenila za. 
družna pravila v 1., 2. in 32. členu: 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z omejenim jamstvom v Brunicnh. 

Članski delež znaša 200 din. člani 
jamčijo za obveznosti zadruge z 10- 
kratnim zneskom vpisanega enkratne- 
ga temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Izbriše  se  škrbec  Anton  in  vpiše: 
Vovko Jože, Dol. Suhadol 20.    „ 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 1. septembra 1952. 
•      Zadr 65/4 80S3 

Izbrisi 
655. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Peskovci, 

Zadr III 129 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j.» 

Sv. Jurij. 
Zadr 111 110 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Gorica. 

Zadr III 122 
Zaradi prenehanja poslovanja. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 19. februarja 1952.      6188 

Razglasi sodišč   • 
Amortizacije 

Bonač Franc, Ljubljana, Prešernova 
c. 32, prosi za amortizacijo zavarovalne 
police Zedinjene zavarovalnice d. d. 
Zagreb, in sicer: 1. Žt. 812.767 z začet- 
kom zavarovanja 1. V. 1937 z dospe- 
lostjo 1, V. 1952 z današnjo val. vsoto 
11.400 (100.000 din), 2. št. 812.769 z za- 
četkom zavarovanja 1. V. 1937 z dospe- 
lostjo 1. V. 1952 z današnjo, valorizira- 
no vsoto 11.400 din (100.000). 3. št. 
812.768 z začetkom 1. V. 1937 z dospe- 
lostjo 1. V. 1952 z današnjo val. vsoto 
11400 din (100.000). Priglasitveni rok: 
2 meseca od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 6. septembra 1952. 

I R 303/52—6 - 4615 
Kotnik Jože, referent PNZ OLO Slo- 

ven j-Gradec. ..Cel jska 4, prosi, za amor. 

tizacijo izgubljene zavarovalne police 
žt. 210929 Državnega zavarovalnega za- 
voda ravnateljstvo za LRS. poslovalni- 
ca Murska Sobota na ime Kotnik 
Franc, miličnik v Murski Soboti: zava- 
rovatelj DOZ, zavarovanec Kotnik; 
koristnik prinositelj police; začetek 
zavarovanja' i. V. 1948. potek zavarovan 
nja 1. V. 1938; zavarovalna vsota v pri- 
meru doživetja in smrti 17.550 din. ne- 
zgodna zavarovalna vsota 22.000 din, v 
primeru trajne invalidnosti 44.000 di J. 
Priglasitveni rok: dva meseca od te ob- 
javu. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 5. maja 1952. 

Oklici o àkrbnikih 
in razpravah 

G 232/52—7 8839 
Tožba za razvezo zakona: 
Naveršnik Katarina roj. Erjavec, de- 

lavka v žerjavu 86 proti Naveršnik 
Francu, rudarju v Žerjavu, sedaj ne- 
znanega bivališča. Skrbnik odsotnemu 
je Sinrajh Ferdo, uslužbenec okrajne- 
ga sodišča v Slovenj Gradcu. Razprava 
bo dne 23. oktobra 1952 ob 8. uri pri 
podpisanem sodišču, v sobi žt. 58/1. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. septembra 1952. 

Pozivi upnikom in dolžnikorn 
8753 

Z odločbo Okrajne zadružne zveze v 
Novem mestu. št. 148/25 z dne 4. VIII. 
1952   je • prešla   Kmetijska  zadruga  z ' 
0. j. Bela cerkev v Likvidacijo. Zato 
pozivamo vse dolžnike, da dolgove po- 
ravnajo v roku 14 dni po tej objavi, 
dobavitelje pa opozarjamo'^ da prijavi- 
jo svoje terjatve. Po tem roku bomo 
dolgove sodnijsko izterjali-   , 

Likvidacijska komisija 
8917 

KDZ »Mafija Gubcac. Svetje pri 
Medvodah, v likvidaciji, poziva vse up- • 
nike in dolžnike, da poravnajo oziro- 
ma izterjajo svoje dolgove in terjatve 
v roku 15 dni. 

Likvidacijski odbor 
5434 

Mestno krojaško podjetje v! Murski 
Soboti je z odločbo LO MO Murska So- 
bota št. 172/52 od 30. V. 1952 prešlo s 
1, VI. 1952tv Ijkvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni'od dneva objave 

Likvidacijska komisija 
5436   • 

Mestno šjviljsko podjetje'v Murski 
Soboti je z odločbo tO MÓ Murska So- -, 
bota št. 171/52 od 30. V. 1952 prešlo dne- 
1. VI. 1952 v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni od dneva objave 

Likvidacijska komisija 
Št. 11/3101/1 8227.. 

Potrošniška zadruga v Trnovljah ie 
prešla v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
15 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
8721 

Z odločbo ObČ. LO Rimske Toplice je 
prešlo Žagarsko podjetje Obč. LO 
Rimske Toplice z dnem i. VI. 1952 v 
likvidacijo, Pozivanlo vse upnike in 
dolžnike da v danem roku priglasijo 
svoje terjatve oziroma poravnajo svo- 
je obveznosti. Priglasitveni rok: 30 dn; 
po objavi. 

Žagarsko podjetje 
Obč. LO Rimske Toplice 
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Razne objave 
St. 781/52 8944 

Rektorat Univerze v Ljubljani razpi- 
suje mesto: 

a) rednega oli izrednega profesorja 
ali docenta za zgodovinsko srbolirvat- 
skega jezika in starejše srbske in hr- 
vatske književnosti, 

b) lektorja sodobnega srbohrvatske. 
ga jezika. 

c) rednega ali izrednega profesorja 
ali docenta ali univ. predavatelja za 
historično slovnico nemškega  jezika. 

Rektor: dr. G. Kušej I.  r. 

izgubljene listine 
p r e k I i c u j e j o 

Arzenak Zofija, Pekre pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 14098, serija 
št. 0581553 izdano »od ()[.() Maribor 
okolica. 8050 

Babnik Ivan, Sujca-Dobrova. osebno 
izkaznico, ser. št. F-0143803. reg. št. 
20693 in orožni list lovske puške kali- 
ber 16 mm. izdano od PNU Ljubljana 
okolica. 8832 

Balazič Stefan, Dolnja Bistrica 1. 
Crenšovci, osebno izkaznico, reg. st. 
18764,  ser. št. 024.5079. H550 

Barilar Ljubica, Ljubljana, osebno 
izkaznico št. 0090316, izdano v Ljub. 
ljani. 84W 

Bedö Jožef, kolonija Nafte, okr. Mur- 
ska Sobota, osebno izkaznico obmejne- 
ga pasu, izdano od poverjeništva za 
notranje zadeve Dolnja Lendava pod 
reg. št. 15228, ser. št. CO-255938.     8625 
__ Bele Aua, Dol. Težka voda 20, pošta 
Stopiče, osebno izkaznico, serija števil- 
ka 0359097. 887i 

Beler Karol, Jesenice. Fužinska 5, 
sindikalno knjižico. S950 

Belt ram Alojz, osebno izkaznico, ser. 
št. 60507122/42447 izdano od PNZ Go- 
rica. 8822 

Benda Marica, Narodna banka, Šo- 
štanj, osebno izkaznico številka 
0597174/79,48. 8973 

Benko Ivan, Ljubljana, Rožna doli- 
na, c. H št. 40, osebno izkaznico števil- 
ka 47653/51, izdano v Ljubljani.     8987 

Berdnik Alojz, Maribor, Koroška 77, 
osebno izkaznico, reg. št. 5424-2, ser. št. 
0036176. izdano v Mariboru. 8857 

Bernjak Alojz, roj. 14. XII. 1922. Vi- 
doncišt, 49, vojaško knjižico        8276 

Bevčič Oskar, Ribnica na Dole»j. 
skem. osebno izkaznico, reg. št. 11712, 
ser. št. 0558022, izdano v Ribnici., 8869 
, Borut Karel. Razdrto 40. osebno iz- 
kaznico št. 2574. 850:> 

Brathia Danijel, Stomaž 22, osebno 
izkaznico ser. številka 0328583, reg. št. 
14616. 8564 

Cerkovnik Štefka, Boli. Bistrica 94, 
osebno izkaznico št. 16815. S69.» 

črešnar Avgust, šofer. Slivnica 14. 
šofersko knjižico III. razreda, št. 1981 
N- m., Maribor mesto, izdano 19. IX. 
1947. 8958 

Crešner Viktor, Lovrenc na Pohorju, 
?sebno izkaznico, reg. št. 21693. serija 
SV 0572552, izdano od OLO Maribor 
okolica. 8848 

Culk Alojzija. Maribor. Medvedova 
st' 4, osebno izkaznico, reg. št. 215% 
Ser»j& št. 94Ò7, i2dano v Mariboru.  8WJ6 l 

Djokič Ljudmila, Maribor, Jezdarska 
št. 5, delavsko knjižico št. 2S(Xi25fc/ 
31928 izdano v Marjboru. SS63 

Drašček Stanko, Bodrež 11, osebno 
izkaznico, ser. št. 0309493, reg. št. 6771. 
izdano v  Kanalu ob Soči. •795 

Dugar Verona, Malinci, obmejno 
osebno izkaznico št. 2393, izdano v 
Murski Soboti. S835 

Erti Jožef, Maribor. ?.olgerjeva 9, 
osebno izkaznico, reg. št. 33494. ser. št. 
0029524. izdano v  Mariboru. 8867 

Justin Felici jati. komercialni di lek- 
tor Cinkarne Celje, osebno izkaznico, 
ser. št. 0595356t. reg. št. 4828, izdano od 
M LO Celje. 8951 

Fidelj Jože. Nova sušica 19. p. Koša- 
na, osebno izkaznico, reg. št. 205S0. ser. 
št. 0630890, izdano od l'N7. Postojna in 
vojaško knjižico rezervnega oficirju, 
ser. PLI 0015 št. 764. N970 

Florjančič Jakob, »Gradiš IMMc gra- 
dilišče HC Vii/enica, osebno izkaznico, 
ser. št. G-0365767, reg. SI. 13057. izdano 
od poverjeništva za notranje zadeve 
OLO Slovenj Gradec ter sindikalno iz- 
kaznico št. 69781. 8697 

Frankenberger Franc, Ljubljana, šo- 
fersko izkaznico I. razreda s tremi tr.- 
loni. izdano v Ljubljani. 8952 

Furlan Silva, Golnik, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0192908. reg. št. 5398, iz- 
dano od poverjeništva za notranje za- 
deve Kranj okolica. 8565 

Gabrio Jože, mizarski pomočnik, Ra- 
ka št. 4, okraj Krško, osebno izkaznico, 
ser. št. 0381036, rei.', šl. 36726. 8963 

Gačnik Karel. Maribor. Zagata, evi. 
denčno tablico št. S-3640 za motorno 
kolo znamke »Viktorija« št. 136516. šte- 
vilka motorja 417516. izdano v Mari- 
boru. _ 8S(>2 

Gluhodedov Ivana Vera, Žiri št. 46, 
osebno izkaznico, reg. št. 25982.     8725 

Gradbeni institut LRS, Ljubljana, 
Dimiieva ulica, registrsko tablico 
osebnega avtomobila >Overland< Šte- 
vilka S-720. 8834 

Gradner Janko, Motnik 15. evidenč- 
no tablico motornega kolesa znamke 
>DKW< St. S-149. 8882 

Grobolšek Ivica, Jevnica 16. p. Kres- 
nice, osebno izkaznico, ser. številka F- 
0155572, reg. št. 15850 izdano od PNZ 
Ljubljana okolica. 8988 

Hara Karol, Adergas, p. Cerklje pri 
Kranju, osebno izkaznico, reg. Števil- 
Ica 12756, izdano od OLO Kranj 
okolica. 8913 

Hanžič Jožica, Maribor, Koroška 8, 
osebno izkaznico, reg. št.-8613, ser. št. 
0009825. izdano v Mariboru. 8844 

Hrovat Marjana, Ptuj, osebno izkaz, 
nico, izdano v Ptuju. 8Ç89 

„ Hrvatin Marija, Starod 24, p. Pod. 
grad. osebno izkaznico, reg. št. 576, 
ser. št. 0547886. 8376 

Huber Geza, Šmartno ob Savi, ob- 
mejno osebno izkaznico, mg. številka 
24048, ser. št. 0105158, izdano v Murski 
Soboti. 8885 

Jeglič Anton, Bakovnik ", p. Kam- 
nik, spričevalo o zaključnem praktič. 
nem in'teoretičnem izpitu za izučenega 

delavca, izdano od šole za učen- 
ce v gospodarstvu Duplica pri Kam- 
niku. 87% 

Jereb Lojzka, Portorož, Vila Allegra 
249, osebno izkaznico, reg. št. 4761. 
ser. št. 1-0534771. izdano pri OLO 
Idrija. .S9J5 

Jereb Peter, Ljubljana, Prešernova 
21, univerzitetno legitimacijo št. 458, 
izdano v Ljubljani.' 8914 

Jesovnik Peter. Bedanik, Trojica v 
Slov. Coricali, osebno izkaznico, reg. 
številka 41899, ser. št. 0196332. izdano v 
Mariboru. 8853 

Jevšenak Julijana, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 82078/52, ser. št. 
F.0I045S8, izdano v Ljubljani. 8953 

Kavčič Anica. Zgornje Gameljne 25, 
osebno izkaznico, ser št. F-0151549, 
reg. številko 27259. izdano od PNZ 
Ljubljana  okolica. 8971 

Kavčič Franc, Koroška Bela. Cankar- 
jeva t2, osebno i/kaznico. reg. št. 6-Ì67, 
ser. številka (',-0331177, izdano no Je- 
senicah. 8727 

Keuda Andrej. Ušnik št. 3, osebno 
izkaznico za obmejni pas. ser. številka 
0252711, reg. št. 1, izdano od oddelka .za 
notranje zadeve Tolmin. 8530 

Klemenčič Marjeta, Ljubljana, Ani. 
brožev trg 8. osebno izkaznico, reg. št. 
24118/50. ser. številka i'.D0464S2, izdano 
v Ljubljani. . 8991) 

Klement Olga, Ljubljana. Celovška 
c. 246. osebno izkaznico, reg. številka 
95739/51, ser. številka F-Ot18049. izdano 
v Ljubljani. 8Š84 

Kline Franc. Markovci št. 55 pri Ptu- 
ju, osebno izkaznico, r^g. št. 7249 in že- 
lezniško legitimacijo št. 20986.        S3"f 

Koler Jožica, Idrija. Rudarska; 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 4614, ser. št. 
F-0554624. 8946 

Kopač Franc, Goričane 16, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F-0154039, reg. številka 
16997, sindikalno knjižico in vojdško 
objavo, izdano v Križevcih. S991 

Kopše Marija, Čermožiše 54, ObcVL'O 
Žetale, osebno izkaznico, reg.'št. 43331. 
ser. št. 0287558, izdano leta 1930. od 
okraja Ptuj. 8906 

Koren Vlado, Maribor, Studenci, -2e- 
bofova 4. osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 34610, ser. št. 0056546, izdano v Ma- 
riboru. 8861 

Kožuh Mirko, Maribor, Kosaki 10. 
delavsko knjižico izdano •• sTAMt v 
Mariboru. 8859 

Kranjec Karel, Dolič 4, p. Kuzma, 
osebno izkaznico, reg. št. 14271, ser. št. 
0095081. 8840 

Ladinek Verona, Prevalje, Fa.-na vas 
št. 64, osebno izkaznico številka 16766/ 
/0278076. 6907 

Lavrič Anton, Maribor, Tezno. Trg 
Kragujevačkih žrtev, osebno izkazni- 
co, reg. št. 48079, ser. št. 0048601. izda. 
no v Mariboru 8853 

Lawujçer Jožica, Spod. Duplek 109 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
5545, ser. številka 0579443, izdano v Ma- 
riboru, SS46 

Lipovec Pavla Kovčke U. p. Mate- 
rija, osebno izkaznico, reg. it. 1842, 
ser. št, 0349152. 8823 
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Lužički Adolf, osebno izkaznico tu- 
jega državljana, reg st. 25, ser. števil, 
ka 12675, izdano v Ptuju. 8701 

Marinko Antonija, Ljubljana, knji- 
žico od kolesa znamke >Junior« števil- 
ka 78029. 8954 

Mam Janez, Velika Stanga, delavsko 
knjižico št. 2790920. 8870 

Mokotar Silva, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 83662/52, ser. številka 
F.Ü105972, izdano v Ljubljani. 8855 

Molan Neža, Libna št. 55, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 03097247, reg. št. 18937, 
izdano v Krškem. 8825 

Mrevlje Franc, Žagar in mlinar, Vi- 
tovlje št. 108, p. âempas, odločbo za 
mlinarsko obrt, izdano od OLO Gorica 
pod št. 141 dne 26. III. t948. vpisano v 
obrtnem registru št. 2 pod št 141., od- 
ločbo za žagarsko obrt, izdano od OLO 
Gorica pod št. 144 z dne 26. III. 1948. 
Tpisano v registru št.2 pod St. 144.      8566 

INeiuanič Franc, Idrija, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 3241, ser. št. 0486551, izda. 
no od poverjeništva za notranje zade- 
ve Črnomelj dne 22. I. 1951. 8796 

Nikisbacher Ferdinand, Ljubljana, 
Prešernova, osebno izkaznico, ser. št. 
0033750, reg. št. 11420/50, izdano v 
Ljubljani. 8836 

Novak Stane, Maribor, Tezno, Mi- 
klavška 35, osebno izkaznico št. 56.2(H), 
izdano v Sežani. 8854 

Olipič Anka, Murova 26, Jesenice, 
osebno izkaznico, ser. št. G-0355845, 
reg. številka 9133. izdano od PNZ 
Jesenice^ 88Ï2 

Orešnlk Luka, Maribor, Dvoïako- 
va 10, preklic osebne izkaznice, reg. št. 
34760 ser. številka 0036696. izdane v 
Mariboru. 8847 

Pajnič Franc, Ljubljana, Poljanska 
28, osebno izkaznico, reg. št. 24007/50, 
serija številka F-0046517, izdano v 
Ljubljani. 8885 

Peček Zofka, Žepovci, p. Apače, oseb- 
no izkaznico št. 5917/1. 8532 

Pelos Mirko, Vrtojba št. 329, osebno 
izkaznico, ser. št. 0291733. reg. številka 
38344 in potrdilo za 100 m obmejni pas, 
izdano od strani Obč. LO Šempeter pri 
Gorici z dne 20. V. 1952 številka 
21/127-52. 8461 

Peterle Jožef, Ljubljana, delavsko 
knjižico St. 2357903. izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 8915 

Petrovčič Jože, Novi Svet št. 25, ob- 
čina Logatec, osebno izkaznico, reg. št. 
1750. ser. št. 0551960. 8878 

Petrovič Ignac, Spuhlje št. 101, Ptuj, 
knjižico o kolesu na ime Kramberger 
Marica št. 2117924. 8554 

Petrovič Miodrag, Ljubljana, Križev- 
niška 2, prektic osebne izkaznice, rég. 
številka 017991, ser. št. 67528, šoferske 
izkaznice s tremi teloni in potnega li- 
sta za Koper št. 55/52. 8^6 

PicelJ Slavka, Mirna peč 18, osebno 
izkaznico, ser. št. 0323042. 8875 

Planine Elizabeta, Ljubljana, Vič, 
osebno izkaznico,   reg. it. 78050,., ser. 

številka F-O10O3O0 izdano • Ljub- 
ljani. 8887 

Platnar Alojzija, Matenda 44, Ig oseb- 
no izkaznico, ser. št. 014265, reg. št. 
34053 in delavsko knjižico. 8916 

Pliberšek Marija, Razvanje 67 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. äte- 
vilka 9418, ser. številka 0580703, izdano 
v Mariboru okolica. 8860 

Pogačar por. Kristan Stanislava, Sp. 
Pirniče 9, osebno izkaznico, ser. št. K- 
0129261, reg. št. 25951 in delavsko knji- 
žico, izdano Ljubljana okolica.       8955 

Popadič Srdjan, Ljubljana, Muzejska 
3, indeks, fakultete za arhitekturo v 
Ljubljani. 8993 

Potočnik Alojz, Partinje, [urijski 
dol v Slov, Coricali, osebno izkaznico, 
reg. št. 10399, ser. št. 0584085, izdano od 
poverjeništva za Maribor okolica 1951. 
prometno knjižico za kolo /nam-e 
„Soda< št 108370. K86S 

Potočnik Maks, Mežica št. 71. \ >ja- 
ško knjii/.co. 4910 

Preložnlk Alojz, Ljubljana. Titova 
52a, osebno izkaznico št. 7650'50 in uni. 
verzitetno legitimacijo. N992 

Purgaj Franc, Ploderšniea 14. Mari, 
ta Snežna v Slov. goricah, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 13421, ser. št. 0102064, 
izdano od OLO Maribor. 8852 

Purnat Franc, Bočna št. 128. osebno 
izkaznico številka 15052, izdano v Šo- 
štanju. 8511 

Raknr Rafael, delavec, ?urkov dol 
št. 6, občina Sevnica, osebno izkaznico, 
ser. št. 0386599. reg. št. 42289, izdano od 
odd. za notranje zadeve Krško. 8966 

Rejc Martin, Trbovlje, Hetje 1*7, 
osebno legitimacijo št. F-0719408/6098, 
izdano v  Trbovljah. 8027 

Slovenija ceste, Ljubljana, evidenč- 
no tablico tovornega avtomobila znam. 
ke >Dodge« št. S-252. 8950 

Sntagej Alojz, Ravne na Koroškem, 
Delavsko naselje, Gradiš, osebno iz- 
kaznico  G-0566794.  R-27064. K536 

Smerajc Miha, kapetan, Ljubljana, 
VP 2624 preklic oblačilne knjižice št. 
03316 sej. L'. SŠ88 

Studenčnik Marija, Maribor, Vojaš. 
ni.ška 1, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 4283 ser. številka 0001586, izdano 
v Mariboru. 8849 

Stojnšek Silva, Maribor, Tržaška  13, 
osebno izkaznico reg. št. 11201. ser. št. 
0383985,    izdano od     OLO     Maribor 
okolica. 8845 

Strupi Franc, Vopolje 22, p. Cerklje 
pri Kranju, osebno izkaznico, vojaško 
knjižico, knjižico od kolesa. 8463 

Semole Rožica, Prvačina št. 64, oseb- 
no legitimacijo, ser. št. G-0294987. reg. 
št. 21552. 8750 

Šotner Marija, Jablance, Korena v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. št. 
3566. ser. št. 0584416, izdano od OLO 
Maribor okolica. 8856 

Šiahel Ivan, Maribor, Kamnico, Rač- 
ji dvor, osebno izkaznico, reg. števil- 

ka 3143. ser. številka 0015475, izdano 
v Mariboru. 8865 

štanger Marija, Trbovlje, Loke 67, 
osebno izkaznico. ser. st. F-0717539, 
reg. št. 4178 izdano od odseka za notra- 
nje zadeve Trbovlje. 8797 

štraus Amalija. Lušečka vas 53 pri 
Poljčanah. osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 303, ser. št. 0761044, izdano od 
OLO Poljčane. 8855 

Tem lin Jože, Ljubljana, Jeranova 14. 
obmejno osebno izkaznico, izdano v 
Murski Soboti. 8871 

Trstenjak Milan, Radvanjc pri Ma- 
riboru, osebno izkunico, reg. številka 
49.434, ser. štev ilka 0050254, izdano v 
Mariboru  1951 4851 

Trstenjak Mr. ph. Vlastn, skalcr, p 
Slov, Konjici', osebno izkaznico, ser. št. 
•.0787325, reg. št. Ì2465, izdano od po- 
verjeništva zu notranje /adeve OLO 
Po I j .'.in e dne 50. I. 1951. S96S 

L'dovč Pelegrina, Krušnja 16. osebno 
izkaznico, ser. št. 0403308, reg. št. 17458. 
i/dunood PNU Ljubljana okolica.    8889 

IMbl Anton, Maribor, Hošpoh 150. 
osebno izkaznico, reg. št. 23700, ser. št. 
0050124,  izdano v  Mariboru. 8S64 

Upraviteljstvo osnovne šole v Seno- 
vem, izgubljeno okroglo štampiljko 
»Državna osnovna šola Spnovo«.      5S53 

Urbane] Bogomir, rojen 2. XI. 1901, 
osebno izkaznico, ser. št. G-0360279 in 
reg. št. 24969, izdano od oddelka za no- 
tranje zadeve Sloven) Gradec dne 
14. 111. 1951. 8418a 

Vidmar Dora. Kovk št. 297, osebno 
izkaznico ser. št. 0532012, reg. Številka 
15960. 3831 

Vitez Karel, Moravci 103, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 8832, ser. št. 0090542, 
izdano v M. Soboti. 854S 

Vogrinčič Viktorija, delavka iz Bač- 
kove št. 15, Obč. LO Drvanja pošta, 
osebno izkaznico, reg. št. 12155. ser. št. 
0069145, izdano od poverjeništva za no- 
tranje zadeve OLO Radgona. 8512 

Vrečar Rado, Ljubljana, indeks, pri- 
rodoslovne fakultete. 8972 

Vukotič Stevo, Ljubljana, indeks 
ekonomske fakultet? izdan v Ljub- 
ljani. 8957 

Zaverl Jože, Ljubljana, Poljanska 5S, 
osebno izkaznico, reg. št. 92489/51, ser. 
številka F-0I247HO, izdano v Ljub- 
ljani. 8838 

Zdravstvena služba železničarjev v 
Ljubljani, registrsko tablico S-941 
za osebni avto ;>Opel Kapiten«, tip 
1939. - 8994 

Zupane Dragica poroč. Lutman. Ma 
ribor, Razlagova 5, osebno izkaznico, 
reg. številka 38145. ser. številka "6955, 
izdano v Mariboru. 8844 

Zupanič Jelena. Ljubljana, Je?ličeva 
13. osebno izkaznico, reg. št. 74647/51. 
ser. številka F »09695-, izdano v 
Ljubljani. 8872 

Žabjek Aleksander (Saša), Ljublja 
ua. Krakovski nasip 26, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 55493 in sindikalno izkaz_ 
nico št. 74513, izdano v Ljubljani.   $S7" 

Izdaja >Uradui list LRSt. Direktor la odgovorni urednik: dr. Hulko Vločnlk. u*<ta  tiskarna >Toneta  lomilca« , Liu4]ao> 
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15?. 

Na podlagi 28. člena zakona o lova (Uradni list 
LRS, št. 16-91/49) in 3. odstavka 1. točke VI. dela od- 
loka o reorganizaciji vlade Ljudske republike Slove- 
nije (Uradni, list LRSj Št. 15-75/51) izdajam 

odločbo . 
o drugi delni spremembi odločbe o lovopustu 

I. Odločba o lovopustu (Uradni list LRS, št. 
26-158/50), deloma izpremenjena, z odločbo z dne 5. 
februarja 1952 (Uradni list LRS, št. 9-36/52), se znova 
deloma izpremeni takole: 

1. V točki A se besedilo odstavka a )zamenja s 
tem besedilom: od sesalcev obeh spolov za medveda, 
kozoroga in planinskega zajca. 

2. V točki A sé besedilo odstavka c) zamenja s 
tem besedilom: od ptičev samo za samice (kokoši), div- 
jega petelina, ruševca in gozdnega jereba, dalje pa 
še za kptorno in belko (snežno jerebico). 

3. V točki B se v odstavku b) črtajo besede: ko- 
toma in belka. 

II. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. •/1-374/2-52 
Ljubljana, dne 28. avgusta 1952. 

Podpredsednik vlade LRS, pred- 
sednik gospodarskega sveta vla- 
de LRS kot vršilec dolžnosti 
predsednika Sveta vlade LRS za 

kmetijstvo in gozdarstvo: 
Ivan Maček 1. r. 

158. 

Na podlagi 9. točke odredbe vlade FLRJ o zatira- 
nju koloradskega hrošča (Ur. list FLRJ, it. 42-324/47) 
in v zvezi z odredbo o prevozu krompirja s P°dročiJ; 
okuženih s koloradskim hroščem (Ur. list Lrto, st. 
31-152/51) 

V'Ljudski republiki Sloveniji se razglašajo za 
okužene s koloradskim hroščem vsi okraji m mesta. 

St. III/1-1072/1-52 
Ljubljana, dne 27. septembra 1952. 

Podpredsednik vlade LRS, pred- 
sednik gospodarskega sveta vla- 
de LRS kot vršilec dolžnosti 
predsednika Sveta vlade LRS za 

kmetijstvo in gozdarstvo: 

Ivan Maček 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
159. 

Okrajni LO Celje okolica je na svojem rednem 
zasedanju dne 14. februarja 1951 sprejel odlok št. 
7/51 o obveznem odvajanju dela čistega dobička od 
javnih prireditev, iger, tombol in srečolovov v korist 
kulturno-prosvetnih društev. Ker pa ta odlok uvaja 
neke vrste davščine, ki jih okrajni LO po novem 
zakonu o okrajnih ljudskih odborih, objavljenem- v 
Uradnem listu LRS, št. 19-89/52, ne more uvajati in 
zaradi česar ta davščina nima pravne podlage, izdaja 
okrajni LO Celje okolica na podlagi 12. in 15. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih 

odlok 
o odpravi odloka o obveznem odvajanju dela čistega 

dobička od javnih prireditev, iger, tombol 
in srečolovov 

1. člen 

Odlok o obveznem odvajanju dela čistega dobička 
od javnih prireditev, iger, tombol in srečolovov se 
odpravi. v 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. I/l 3676/1-52 
Celje, dne 30. julija 1952. 

Predsednik OLO: 
Bobovnik Mišo 1. r 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
St. 46 z dne 10. septembra 1952 

543. Odredba o potrošniških kreditih. 
544. Odredba o spremembi odredbe o obračunu cen 

pri uvozu oziroma izvozu. 
545. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe 

o socialnem zavarovanju oseb, zaposlenih pri delu 
s kmetijskimi stroji. 

546. Navodilo k uredbi o prejemkih delavcev in usluž- 
bencev gospodarskih organizacij, kadar niso na 
delu. 

547. Odločba o znižanju tarifnih postavk za prevoz 
krme. 

548. Odldčba o znižanju enotnih prodajnih cen na 
drobno za posamezne vrste cigaret iz prejšnje 
proizvodnje. 

549. Odločba o poslovanju šolskih delavnic strokov- 
nih šol s praktičnim poukom. 

550. Odločba o odobritvi ustanovitve in delovanja 
Združenju rezervnih oficirjev Jugoslavije. 

551. Odločba o priložnostnih poštnih znamkah ob Dne- 
vu mornarice leta 1952. 

552. Odločba o priložnostni poštni znamki ob priliki 
 prve filatelistične razstave'v Beogradu.* 
553. Odločba o jugoslovanskih standardih za vijake.   v 

Popravek drugega, na vodila k uredbi o ustanovitvi za- 
i.vodoy,. za  socialno  zavarovanje in  o  začaBnem 
gospodarjenju s sredstvi socialnega zavarovanja. 
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Si. 47 z dne 17. septembra 1952 

554. Odredba o sporočilu gospodarskih in drugih or- 
ganizacij in ustanov o stanju svoje gotovine. 

555. Odredba o obveznem priglašanju sklenjenih 
uvoznih in izvoznih poslov. 

556. Odločba o razvrstitvi uživalcev pokojnin, ki so 
. bili upokojeni kot nameščenci, umetniško osebje, 

novinarji ali publicisti ali kot uslužbenci bivših 
političnoupravnih samoupravnih enot v pokoj- 
ninske razrede. 

557. Odločba o spremembah in dopolnitvah temeljnega 
razporeda kontov (kontnega plana) za državna 
trgovska podjetja. 

558. Odločba o odobritvi ustanovitve in delovanja 
Zvezi društev inženirjev in tehnikov rudarske in 
metalurgične stroke FLRJ. 

559. Odločba o jugoslovanskem standardu za označe- 
vanje preje in sukanca. 

560. Odločba o jugoslovanskih standardih za konop- 
neno vlakno, prejo, motvoz, vrvi in tkanine. 

Popravek uredbe o vajencih. , 

Št. 48 z dne 28. septembra 1952 

561. Pravilnik o plačah voznikov motornih vozil, ki 
so zaposleni pri državnih uradih in ustanovah. 

562. Odredba o dovoljevanju kreditov gospodarskim 
organizacijam s področja kmetijstva in o olajša- 
vah glede dospelih plačil, da bi se premagale po- 
sledice suše. 

563. Odredba o povečanju količine kromove rude, na- 
menjene za izvoz. , 

564. Odločba o dolgoročnih kreditih za dovršitev sta- 
novanjskih hiš. 

565. Odločba o stopnji prispevka za socialno zavaro- 
vanje vajencev. 

Uradni list Vojaške uprave JLA Jugoslovanske cone 
STO z dne 25. septembra 1952 (št. 7): 

1. Odredba št 44 o razširitvi veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ. o temeljih poslovanja in o skladu za 
plače trgovinskih podjetij. 

2. Odredba št. 45 o razširitvi veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ o ustanovitvi zavodov za socialno zavaro- 
vanje in o začasnem gospodarjenju s sredstvi so- 
cialnega zavarovanja. 

3. Odredba št. 46 o razširitvi veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ o oskrbnini in drugih pravicah delavcev 
in uslužbencev, ki začasno niso v delovnem raz- 
merju. 

4. Odredba št. 47 o razširitvi veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ o prepovedi zaposljevanja žena in mla- 
dine pri določenih delih. 

5. Odredba št. 48 o razširitvi veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ o postopku pri odpovedi delovnega raz- 
merja delavcem in uslužbencem gospodarskih or- 
ganizacij. 

6. Odredba št. 49 o razširitvi veljavnosti odredbe Go- 
spodarskega sveta vlade FLRJ o obračunu cen pri 
uvozu oziroma izvozu. 

7. Odredba št. 50 o razširitvi veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ o taksah v upravnih sporih. 

8. Odredba št. 51 o razširitvi veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ o pripojitvi skladov za mehanizacijo in 
investicijsko graditev zadružnega kmetijstva 
okrajnim zvezam kmetijskih zadrug. 

9. Odredba št. 52 o razširitvi veljavnosti temeljnega 
zakona o sanitarni inšpekciji. 

10. Odredba št. 53 o razširitvi veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ o vpisovanju morskih ladij in čolnov 
FLRJ. 

11. Odredba št. 54 o razširitvi veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ o ladijskih listinah in ladijskih knjigah 
trgovske mornarice FLRJ. 

12. Odredba št. 55 o razširitvi veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ o pristojnosti za postopek o pomorskih 
prekrških. 

13. Odredba št. 56 o razširitvi" veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ o redu v lukah.      , 

14. Odredba št. 57 o razširitvi veljavnosti uredbe vla- 
de FLRJ o merjenju prostornine pomorskih ladij. 

Izdaja >Dradri! li# LRS«. — Direktor ID odgovorni uredn.k; dr Kastko Močnik — tteka tiekarria">T«Jueta •••5«•< — vsi » 
Ljubljaur. — iWocn.ua: letim 640 din. - Posamezna Številka- 8 din do 8 strani, ••••• nadaljnje 4 etrant 4 dio ve? po 
?o«i 8 din Wû,— Ufedniètno ta Ppravai Ljubljana, Kidričeva t p rej Gajeva) ulica 5, po&nl predel 838. — Telefon «prave 55-79 

*.— Oekovnj račun; 601.90180-0 
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
^ 

Leto IX V LJUBLJANI, đna 11. oktobra 1952 1 Številka 29 
VSEBINA 

160. Ukaz o razpisu volitev v občinske, okrajne in mestne 
ljudske odbore ter v ljudske odbore mestnih občin 
s posebnimi pravicami. 

161. Odločba o imenovanju okrajne volilne komisije za 
okraj Kranj. 

162. Odločba o imenovanju okrajne volilne komisije za 
okraj Sežana. 

163. Odločba o imenovanju okrajne volilne komisije za 
okraj  Ptuj. 

164. Odločba o imenovanju mestne volilne komisije za 
glavno mesto Ljubljana. 

165. 

166. 

16•. 

Ukaz o prenosu pravice gospodarjenja z zemljišči in 
poslopji od Ljudskega odbora mestne občine Kranj na 
republiško podjetje »Inteks«. 

Ukaz o prenosu pravice gospodarjenja z zemljiščem 
od Ljudskega odbora mestne občine Kranj na repu- 
bliško podjetje »Tiskanina«. 

Odločba o zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov 
zdravilišča Rogaške Slatine ter gozdov v njegovi 
okolici. 

PrezicHi Ljudske skupščine LRS 
160. 

Na podlagi prvega odstavka 11. člena zakona o 
volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
z dne 8. julija 1952 v zvezi s 1. členom zakona o reorga- 
nizaciji ljudskih odborov z dne 18. aprila 1952 izdaja 
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o razpisu volitev v občinske, okrajne in mestne ljud- 
ske  odbore  ter  v   ljudske  odbore   mestnih  občin  s 

posebnimi pravicami 

1. Razpišejo se volitve v občinske, okrajne in 
ttiestne ljudske odbore ter v ljudske odbore mestnih 
občin s posebnimi pravicami na vsem območju Ljud- 
ske republike Slovenije. 

2. Volitve v občinske ljudske "odbore, v ljudske 
odbore mestnih občin s posebnimi pravicami ter v 
okrajne in mestne zbore bodo v nedeljo dne 1. de- 
cembra 1952. 

3. Volitve v zbore proizvajalcev okrajnih in mest- 
nih ljudskih odborov bodo v času od 25. novembra 
do vključno 6. decembra 1952. 

Pristojni okrajni in mestni ljudski odbori do- 
ločijo za svoja območja, katerega dne v tem roku se 
bodo opravile volitve v posameznih volilnih skupinah 
(industrija, trgovina in gostinstvo, obrt) oizroma pod-' 
skupinah kmetijstva (državna kmetijska posestva, 
kmečke delovne zadruge, splošne kmetijske zadruge). 

4. Ta ukaz velja od dneva objave v »Uradnem 
Hstu LRS«. 

U. št. 120 
Ljubljana, dne 10. oktobra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENCE 

Sekretar: Predsednik: 
usance Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

161. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Kranj 

odločbo 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Kranj 

V okrajno volilno komisijo za okraj Kranj se 
imenujejo: 

za predsednika V r t o v š e k Stane, predsednik 
okrajnega sodišča v Kranju; 

za namestnika: M i s j a k Karel, sodnik okrajnega 
sodišča v Kranju; 

za člana: Dobovšek Cirila, uslužbenka OLO 
Kranj ; 

za namestnika: Oman Franc, skladiščnik tovar- 
ne »Sava« v Kranju; 

za člana: dr. Rozman Pavle, tajnik OLO Kranj; 

za namestnika: P o 1 i č a r Vinko, šef mehanične 
delavnice »Projekt« v Kranju; 

za člana: Završnik Stane, šolski upravitelj v 
Kranju; 

za namestnika: M r o v 1 j e Tomaž, kmet v Lcdin- 
ci pri Zireh; 

za člana: Mežek Marija, delavka v tovarni »Tri- 
glav« v Tržiču; 

za namestnika: Brunskole Franjo, ključavni- 
čar v tovarni »Iskra« v Kranju. 

U. št. 115 
Ljubljana, dne 3. oktobra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 
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162. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po prpdlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Sežana 

odločbo 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Sežana 

V okrajno volilno komisijo za okraj Sežana se 
imenujejo: 

za predsednika: dr. Petrič Bojan, predsednik 
okrajnega sodišča v Sežani; 

za namestnika: iS p i n d 1 e r Cvetko, sodnik okraj- 
nega sodišča v Sežani; 

za člana: Rener Leopold, uslužbenec OLO Se- 
žana; 

za namestnika: Kogoj Milan, uslužbenec OLO 
Sežana; 

za člana: Erzetič Anica, uslužbenka OLO Se- 
žana; 

za namestnika: K o b e j Henrik, uslužbenec OLO 
Sežana; 

za člana: Slavec Alojz, uslužbeec OLO Sežana; 
za namestnika: Trošt Jože, sodnik za prekrške 

OLO Sežana; 
za člana: B e r n e t i č Silvester, računovodja 

Okrajne mehanične delavnice »Kras« v Sežani; 
za namestnika: F a b r i s Francka, delavka To- 

varne pletenin v Sežani. 
U št. 116 
Ljubljana, dne 3. oktobra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lube j 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

163. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Ptuj 

odločbo 
o imenovanju okrajne volilne komisije za okraj 

Ptuj 

V okrajno volilno komisijo za okraj Ptuj se 
imenujejo: 

za predsednika: Rubin Maks, predsednik okraj- 
nega sodišča v Ptuju; 

za namestnika: D o naj Alojz, sodnik okrajnega 
sodišča v Ptuju; 

za člana: Urbančič Boris, direktor podjetja 
>Petovia« v Ptuju; 

za namestnika: Nas k o Franc, uslužbenec OLO 
Ptuj; 

za člana: Masten Danilo, uslužbenec Okrajne 
obrtniške zbornice v Ptuju; 

za namestnika: B r a t i n a Jože, uslužbenec pod- 
jetja Mehanična tkalnica v Ptuju; 

za člana: Novak Rudolf, uslužbenec Mestne ob- 
čine Ptuj; 

za namestnika:   Čuš   Anton, uslužbenec Mestne 
občine Ptuj; 

za člana:   Bauman   Anton,  uslužbenec OOOF 
Ptuj; 

za namestnika:   V i čar   Erika, uslužbenka OLO 
Ptuj. 

U. št. 117 
Ljubljana, dne 3. oktobra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lube j 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

164. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Mest- 
nega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane 

odločbo 
o imenovanju mestne volilne komisije za glavno 

mesto Ljubljana 

V mestno volilno komisijo za glavno mesto Ljub- 
ljana se imenujejo: 

za predsednika: J uha rt Franc, predsednik 
okrožnega sodišča v Ljubljani; 

za namestnika: Jelu Si 2 Dušan, predsednik 
okrajnega sodišča I Ljubljana; 

za člana: Sladic Franek, pravni referent pri 
predsedstvu vlade LRS; 

za namestnika: Ur bič Anton, uslužbenec MLO 
Ljubljana; 

za člana: T u m a Ostoj, uslužbenec Gospodarske- 
ga sveta vlade LRS; 

za namestniJca: Pirnat Miha, predsednik Kra- 
jevnega odbora sindikata železničarjev v Ljubljani; 

za člana: S k u 1 j Hela, tajnik Ljudske pros vete v 
Ljubljani; 

za namestnika: Pungerčar Franc, uslužbenec 
MLO Ljubljana; 

za Člana: Arigler Adolf, načelnik oddelka pri 
Ministrstvu za pravosodje LRS; 

za namestnika:  Brezar Stana, sodnik senata za 
prekrške pri Ministrstvu za notranje zadeve LRS. 

U. št. 118 
Ljubljana, dne 3. oktobra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar L r. 
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676. 
Besedilo: Kmetijska îiabaviio-pro- 

üajua zadruga z o. j. v Viuici pri čr. 
liOUlljU. 

Na boru doe 2. III. 1952 so bila spre- 
jela nova pravila. • 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Vinici. 

Naloge zadruge so: • 
1. da oskrbuje svoje člane z vsemi 

potrebnimi potrošnimi predmeli; 
2. da odkupuje v svojem okoJšu 

vse kmetijske pridelke in izdelke in 
sklepa v la namen pogodbe. 

5. da pospešuje in razvija vse pano- 
ge kmetijskega gospodarstva na svojem 
področju. Zlasti pospešuje tiste panoge 
oziroma kulture, ki najbolje uspevaj» 
v obstoječih naravnih pogojih; 

4. da uvaja za povečanje kmetijske 
proizvodnje naprednejše mere v kme- 
tijstvu; 

5. da organizira predelavo kmetij- 
skih pridelkov in obrtne delavnice za 
potrebe svojih članov n. izkorišča pri 
tem predvsem lokalne surovine; - 

6. da zbira kmečke prihranke v obli- 
ki hranilnih vlog ia notianjih posojil 
zaradi ustvarjanja obratnih sredstev in 
zaradi  podeljevanja kreditov  svojim 
članom; " 

7. da skrbi za gospodarsko-strokov ii 
ia kulturno-pros»etni dvig vseh prebi- 
valcev svojega okoliša. • 

upravni odbor je sestavljen iz 7 do 
11 članov ki jih voli zbor izmed za. 
družnikov- » 

Dolžnost upravnega odbora traja 1 
leto. 

Članski delež znaša 1000 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge z 10 
kratnim zneskom vpisanega enkratne- 
ga temeljnega oziroma družinskega de- 
Ježa- ,    *  ., 

Izbrišejo se dosedanja pravila in čla- 
ni upravnega odbora: MaliS Kazimir. 
Jaketič Florijan, šutej Anica, Želec 
Matija, Fortun Matija, Mukavec Franc. 
Novak Stanko. Cvar Ivan, Lakner Ivan, 
VTahovič Ivan in vpišejo novo izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Malic Miko, Vinica St. 27, Puhek Ja- 
nez, Sočje se.lo št. 19, Majetič Jože, Pe- 
rudina št. 2T, Kuzma Matija, Perudina 
St. 18, Kudak Matija, Učakovci št. 38, 
Culiberk Avgust, Ogulin št. 5 pri Vim- 
«•'«. Kajin Franc, Podklanec št. 15. bteg- 
ie Jurij. Golek št. 21. Čadonič Marko, 
Balkovci St. 3, Žugelj Franc, Zilje št. 9, 
ja,pooblaščenec za sopodpisovanje Sko- 
•iber Alojzij, poslovodja KZ, \ imca 
št. 23. « 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 16. septembra 1952. 

Zadr III 12/2 8617 

Razni oglasi 
D št. 35665/P.52 9083 

Sprememba poštnega okoliša 
, pošta Bled 2 je bila s t. X. 1952 pre- 
u'°rjena v sezonsko pošto, ki bo poslo- 
ma v času od 1. V. do 30. iX. Okoliš, 
n«selje Bled _ Rečica, je vkliučeu v 
°žJi dostavni okoliš pošle Bled 1. 
erekcija pošte, telegraia ia leleloua 

LJubljana 

Poziv upnikom in dolžnikom 
6961 

Kmetijska zadruga Krmelj okraj 
Krško, je po sklepu občnega zbora ila- 
nov z dne 29. V. 1932 prešla v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 50 dni po tej 
objavi.   « 

Likvidacijska komisija 
8982 

Potrošniška   zadruga  Jesenice je po 
sklepu občnega zbora z dne 23. 5 1932 
prešla  v 'likvidacijo.  Priglasitveni rok: 
30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Anžič Franc, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 81237/52, ser. št. I — 
0103547,   izdano  v   Ljubljani. 9'.43 

Bajuk Marija, Ljubljana, sindikalno 
knjižico izdano v Ljubljani. 9089 

Bavdek Ladislav, Ljubljana, osebno 
izkaznico, rog. št. 151)21/50 izdano v 
Ljubljani. 9049 

Bnjim Peter, Vojna pošta 3065, Ljub- 
ljana, podoficirsko osebno izkaznico 
št. 22429 C. 908S 

Bezjak roj. Prezelj Olga in Jožel, Je- 
zica, Ogrinova 4, poročni list. 9050 

Bokal   Janez,   Sp.   Slivna   II,   Vače, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0167665, re". 
št. 8760, izdano od PNU Ljubljana oko- 
lica. 9173 

Bonjolo    Ante,    Ljubljana,    indeks, 
gradbene     fakultete     TVs,     Ljublja- 
na. 2021 

Boštic Jože,  Ljubljanu,  Zapuška  43, 
osebno izkaznico, reg. št. 89592, ser. št. 
F-0111902 izdano v Ljubljaui. 9138 

Bregar Franc, Stehanja vas, Trebiro. 
osebno izkaznico, reg. št. 800, ser. št. 
505110, izdano v Trebnjem.             918" 

Což Pavla, Klenik št. 9, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F-0166763, reg. št. 8459. 
izdano Ljubljana okolica.                9022 

Čuš Marija, Domava 14 p. Moškanjci, 
osebno izkaznico, reg. št. 24829, ser. št. 
0268139.                                                   8620 

Debelec    Ana,    Ljubljana,    indeks 
pravne   fakultete,   Univerza,   Ljublja- 
na.                                                         9188 

Demojzes   Milka,   Podgrad,   št.   10, 
osebno izkaznico, reg. št. 9030, ser. št.- 
0336340. izdano od odd. za notr. zadeve 
OLO H. Bistrica.                                 9108 

Direkcija nstanov Medicinske visoke 
šole Ljubljana, prometno knjižico oseb- 
nega  avtomobila  >Fiat<  evidenčna št. 
D. F. J. 13-29, izdano  v Ljubljani, št. 
motorja  1500  B-030320,  št.   šasije   1500 
B-030158.                                                 9139 

Dittner Herbert, Trzin št. 6, osebno 
izkaznico nemškega državljana, ser. št. 
009919,   reg.   št.   10   izdano   Ljubljana 
okolica.                                                   9023 

Eržen, Roža, Ljubljana, Hranilniška 
2, osebno  izkaznico,  rcg.  št.  33793/51, 
ser.  št.  F-0056103,  izdano  v  Ljublja- 
ni.                                                         9090 

Fikfak Slavica, Nožno št. 6, p. Do- 
brovo, obmejno osebno izkaznico, reg. 
št. 1029, ser. št. 0290916, izdano od odd. 
za uolr. zadeve OLO Gorica.         9040 

Galjot Andrej. I.obček št. 17. osebno 
izkaznico,, ser.   št.   3645,   reg.   številku 
F-0003955,    izdano    Ljubljana    okoli- 
ca.                                                         9091 

Gnidovec Marija, Ljukljana, Gospo- 
svetska 10, osebno izkaznico, reg. št. 
98755/51, ser. št. F-0121065, izdano v 
Ljubljani. « 9174 

Goršič Drago, Središče ob Dravi« 
osebno izkaznico, ser. št. 0280524, reg. 
št. 18514. 9111 

Gregorčič Milan, Irca vas 20, osebno 
izkaznico, ser. št. 0311389. 9146 

Hrovat Marjana, Ilrastovec 39, p. Za- 
voče, osebno izkaznico, reg. št. 14161, 
ser. št. 0256475 izdano v Ptuju.       9175 

lludovernik Felli, Ljubljana, Ambro- 
žev trg, osebno izkaznico, reg. številka 
41681/51, ser. št. F-0063991, izdano v 
Ljubljani. 9051 

Hvastja Marija, Savije 50. osebno iz- 
kaznico, rog. št. 56162/51, ser. številka 
0038472, izdano v Ljubljani. 9052 t 

Ivnik Anton, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 77708/51, cj. št. F— 
0100018, izdano v  Ljubljani. 9092 

Jakovac Mate, Ljubljana, osebno iz- 
kuznico št. 2740, izdano v Splitu.     9189 

Javševec Helena, Ljubljana, osebno 
izkaznico, ser. št. F-0'l 1781/51, reg. št. 
95505, izdano v Ptuju. ''095 

Jekovec Francka. Juvornik, Savska 4; 
osebno izkaznico, ser. št. G-0548117, regi 
št. 3407, in sindikalno izkaznico.     9094 

Jekovec Angela, osebno izkaznico, 
ser. št. G-0555429, reg. št. 8719 in sin- 
dikalno izkaznico št. 60927. 9095 

Jcnsterle Ana. Kleče 55, p. Jezica, 
osebno izkaznico št. 58274/51, izdano v 
Ljubljani. 9IT6 

Jese Tornar, Tumišče, ček izdan dne 
12. VII. 1952 od banke The Nation al 
City Bank of New York, št. 151651 v 
Monte Yidco. ^735 

Justin Franc, ("rnuče, osebno izkaz- 
nico, ser. št. F-0155757, reg. št. 16015, 
izdano  Ljubljana okolica, 9177 

Kačič Ivan. Hrastnik, osebno izkaz- 
nico, št. 23480 izdano v  I rbovljah.   9096 

Kalan Andreja. Ljubljana, Stari trg 
Ha, indeks medicinske visoke šole v 
Ljubljani. 9055 

Kalan Franc, škofja Loka. Cesta tal- 
cev 7, železniško legitimacijo za zni- 
žano vožnjo po železnici izdano na po- 
staji Škofja Loka. 9140 

Kastelic Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 29362/51 ser. Ji. F- 
0O5I672 izdano v Ljubljani. 9097 

Kepa Milan, Loke 190, Trbovlje l, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0723699, reg. 
št. 22389/51 izdano od oddelka za notra- 
nje zadeve OLO Trbovlje. 89.45 

Keršič Janez, Ljubljana, Cesta v me- 
stni log, osebno izkaznico, reg. štev. 
42329/51. ser. šf.F-0064559 izdano r 
Ljubljani. 4093 

Kilih Ivan, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 7775/50, ser. št. F-0O5OÜ85 
in univerzitetno legitimacijo št. 239 iz- 
dano v Ljubljani. 9173 

Kmetic Metka Trzin št. 6, knjižico 
od kolesa št. D-50654. » 9024 

Kmetijski magazin, prometno dovo- 
ljenje št. S-544 za tovorni avtomobil 
Austin. *;179 

Kolarič Janez in Kolarič Ana, iz Li- 
čarja št. 85, okraj Ptuj, osebni izkaznici 
št. 9053 in 9054, ki ju je izdal OLO 

-Ptuj 1er železniški legitimaciji št. 479606 
iu št. 277382. 8250 
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Kovač Marica, Mojstrana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 10836, ser. številka 
0383056. 8567 

Kuhar Alojz, Ljubljana, Černetova 
19, osebno izkaznico, reg. št. 45535/5), 
ser. št. F-0067845 in sindikalno izkaz- 
nico št. 100756. 9054 

Karat Bogomil Ljubljana, Vodniko- 
va 12, osebno izkaznico, ser. št. 0042220, 
reg. št. 19910 izdano v Ljubljani.     9141 

Kušar Milena, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 13717/51, ser. št. I'-— 
0036027, izdano v Ljubljani. 9180 

Lipoid Jožef, Podgrad II, Sežuna, 
osebno izkaznico, ser. št. 0215708, rog. 
številka 14998, izdano 20. I. 1951 v Se- 
žani. v 8700 

Logar Terezija, drž. uslužbenka, Sv. 
Duh št- 28, p. Solčava, osebno izkazni- 
co, reg. št. 89, ser. št. G-0156799, izdano 
ud PNZ Šoštanj. 8841 

Logar ,'ida, Dobrava, Vintgar Jt. 70, 
osebno izkaznico, ser. št. 029980", i -g. 
št. 3193, izdano v OLO PNZ'Radovlji- 
ca. 9043 

Mestni ljudski odbor, Trbovlje, evid. 
tablico osebnega avtomobila znamke 
>Fiat UOOt št. S-4326. 9099 

Mlakar Simon» Zlatoličje it. 94, p- 
Starše na Dr. polju, osebno izkaznico, 
reg. št. 36381, ser. št. 0261618 izdano v 
Staršali, sindikalno knjižico izdano od 
kurilnice Maribor št. 97762 in knjižico 
od kolesa št. 14788. 8824 

Modrijan Branko, Ljubljana. Barago, 
va 10, dijaško izkaznico medicinske 
visoke šole v Ljubljani. 9190 

Mrak Cirila, Vaše 13, p. Medvode, 
osebno izkaznico, reg. št. 24928, ser. št. 
F-0130238, izdano v Ljubljani. 9142 

Najžer Tilčka, Maribor, Maistrova ul. 
i, osebno izkaznico št. 0044083, izdano 
y Dolenjskih toplicah. 9117 

Nedog Janez, Ljubljana, indeks prav- 
ne fakultete, Univerza, Ljubljana.  9035 

Novak Ana, Ljubljana, spričevalo 
VIII. razreda VI. Državne gimnazije v 
Ljubljani. 9056 

Oblak Marija, Jama^ št. 10, Kranj, 
osebno izkaznico, reg. št. 9140, ser. št. 
0250350. 9145 

Oražem Ana, Toplice 127, Zagorje 
ob Savi, osebno izkaznico, ser. št. F- 
0728061, reg. št. 14751. 8702 

Ozvaldič Franc, delavec, Žahenberc 
št. 20, Rogatec, osebno izkaznico, reg. 
št. 10199. izdano od OLO Poljčane in 
pa vojaško knjižico izdano od bivšega 
vojnega odseka Šmarje. 8761 

Pečovnik Ivanka, Straziale št. 20, 
Preval je, osebno izkaznico, ser. Jtev. 
0013590, reg. št. 3075. 8723 

Peršolja Ema, Dol. Cerovo št. 1, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0295465, reg. št. 
3429, izdana od odd. za notranje zadbve 
v Gorici. 9166 

Petek Franca Jožela, Gajevci, osebno 
izkaznico, reg. št. 27•0, ser. št. 027042, 
izdano od OLO Ptuj. 8729 

Petelin Viktor, Tomačevica 24, p. Ko- 
men, diplomo in spričevalo za avtoine- 
hanika, Avtosaobračajne industrijske 
šole v Zemunu. Prcgravica 213.      8380 

Pire Justin, Krško št. 121, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0398692, reg', št. 20382, 
izdano od oddelka za notranje zadeve 
okra in Krško. 9167 

Pirnat Elizabeta, Ljubljana, Maurer- 
jeva, osebno izkaznico, reg. št. 93008/5! 
ser. št. F-0115318, izdano v Ljublja- 
ni. 9100 

Podgorelec Jurij, Ljubljana, Vidov- 
danska 9, obmejno osebno izkaznico, 
ser. št. 0039257, reg. št. 46535, izdano v 
Mariboru. 9143 

Potočnik Irma, Ljubljana, indeks fi- 
lozofske fakultete, Univerza, Ljublja- 
na. 9025 

Potočnik Janez, slikarski pomočnik, 
Bled, Grad St. 49, osebno izkaznico, ser. 
št. 0812326, reg. S    .4416. 8827 

Prešeren Tone Ljubljana, Podmilj- 
ščakova 21, osebno izkaznico, reg. št. 
76470/51, ser. št. F-0098780 in šofersko 
prometno knjižico za poltovorni 
avlo. 9192 

Pucelj Ana, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico št. 0027513 izdano v Ljubljani. 9144 

Ramšak roj. Hribar Marija, Sv. Ka- 
tarina 50, osebno izkaznico, ser. šl. 
0743877, reg. št. 30567, izdano od PNZ 
Trbovlje. 9026 

Ravnik Zdenka Zagreb, Trg revolu- 
cije 3, maturitetno spričevalo ženske 
realne gimnazije šolsko leto I93S-39 in 
spričevalo abituri jen tskega tečaja 
1940-41. 9181 

Rozina Milan, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, ser. žt. F-0090036, reg. štpvilka 
47724/51, izdano v Ljubljani. 9027 

Rndolf, roj. Kavčič Frnnčiška, iz Lo- 
mov št. 30, Črni vrh, osebno izkaznico, 
ser. št. F-0532102, reg. št. 2092. 8699 

Rus Ivan, Zagorje oh Savi, Toplice 
40, delavsko knji/ico. 8829 

Sernavski Aleksander, Ljubljana, 
osebno izkaznico tujega državljana, 
ser. št. K-011017, reg. št. 467/51, izdano 
v  Ljubljani. 9193 

Simljanič Vasilij, I jubljuna, indeks, 
strojne fakultete TVs, Ljubljana.   9101 

Simončič Ana, Građenje 3, osebno iz> 
kaznico, ser. št. 0322068. • 147 

Skok Jakob, škofije 40, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 10321, ser. št. 0211031. 
izdano v Sežani. 9182 

Smole Jožef, rudar, Zagorje, Toplice 
142, osebno izkaznico, ser. št. F-0728451, 
reg. št. 15141, izdano od odd. za nrtra- 
nje zadeve Trbovlje. 9045 

Snoj Marija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 6525/51, ser. št. F— 
0028835 in sindikalno knjižico izdano 
v Ljubljani. 9057 

Sobjak Karel, rojen 7. XI. 1906, I a- 
novci 36, osebno izkaznico, reg. štev. 
43886, ser. št. 0125596, izdano od ONZ 
M. Sobota. 8628 

Stanjšek Urška, Grosuplje 25, osebno 
izkaznico, reg. št. 1939S, ser. št. 0019708 
in sindikalno izkaznico izdano v Gro- 
supljem. 9028 

Sferbenc Snežka, Ljubljana, Tržna ul. 
8, osebno izkaznico, ser. št. 0029308. reg. 
št. 6998, izdano v Ljubljani. 9102 

Strle Anica II. Bistrica. Bazoviška 32, 
osebno izkaznico, reg. št. 13, ser. štev. 
0347323. 9116 

Šck Franc, Gorca 69, Podlehnik, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 45071, ser. štev. 
0289308. 904<> 

Škafar Filip, Črna vas, Ljubljana, za- 
ključno šolsko spričevalo in pomočniš- 
ko spričevalo avtomehaaicne stroke, 
izdano v Ljubljani. 9194 

špolar Marija, šalka vas 11, osebno 
izkaznico, reg. št. 6846, ser. št. 0553156, 
izdano od poverjeništva za notranje za- 
deve v Kočevju. 8569 

Štefančič Angela, Ljubljana, Ambro- 
žev trg, legitimacijo spomenice 1941 št. 
784o. 9058 

Štrnel Viljem, Crna pri Prevaljah, 
osebno izkaznico, reg. št. 1334, ser. št. 
G-0266044. 8949 

Suen Anton, Maribor, Trg Rdeče ar- 
made 2, šofersko knjižico št. 1136, iz- 
dano od MLO Maribor. 9113 

šuligoj Miroslav, Avčri, preklic oseb- 
ne izkaznice, reg. št. 7393, ser. štev. 
03•70, objavljene' v Uradnem listu 
L.RS št. 24/32 z dne 29. Vili. 1952.   9185 

Šuštar Jožefa. Ljubljana, Mestui trg 
9, osebno izkaznico, reg. št. 70908/51, 
ser. št. F-0095218 in sindikalno knji- 
žico. 9029 

Tajnik Miloš, šolski upravitelj v 
Slov. Bistrici, osebno izkaznico, -er. 
št. 0780566, reg. št. 28516, izdano 22. 
III. 1951 v Poljčanah. 88S0 

Tovorna »Belinka«, Ljubljana, Par- 
mova 53. evidenčno tablico tovornega 
avtomobila znamke >Pionir< številka 
S-140. 9059 

Tovarna gumijevih izdelkov »Sava«, 
Kranj, izgubljeno tablico tovornega 
avtomobila znamke >Fiat< S-252S. iz- 
dano od OLO Kranj okolica. 8830 

liranič Milena. Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št- 83340, ser. št. F-0105650, 
izdano v Ljubljani. 9184 

Urekar Edo, Ljubljana, Meteljkova 
4, osebno izkaznico, reg. št. 13531/51, 
izdano v Krškem. 9185 

Veseljko Maks, Prevaljt, Zagrad št. 
1, osebno izkaznico, rcg. št. 9^89, ser. št. 
0274099. 8763 

Vlaj Eleonora, Ljubljana, Kidričeva 
9, osebno izkaznico, reg. št. 47402/51, 
ser. št. F-0069712, izdano v Ljublja- 
ni. 9186 

Volčič Milan, kapetan I- klase, VP 
3908 Ljubljana, orden za hrabrost br. 
7392. 9195 

Volk Pavla, roj. Palik, Vipavski Križ, 
p. Dobravi je, ~*cbno izkaznico, ser. 
št. 0320294, reg. št. 47956. 9170 

Vovk Vera, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 76603/50, ser. št. 0098913, 
izdano v Ljubljani. 9060 

Vurič Janko, Zader, Dalmacija, oseb- 
no izkaznico izdano v Zadru, reg. št. 
10325. 9030 

Zalar Jože, Kočevje, »šeškov m«, 
osebno izkaznico št. 6670, ser. številka 
05529S0 in vojaško knjižico, obe izdani 
v Kočevju. 9172 

Žemljic Roža, Ljubljana, sindikalno 
izkaznico št. 2260811 izdano v Ljub- 
ljani. 9031 

Zupan Niko, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 70S61/51, reg. št. F- 
0095171, izdano v Ljubljani. 9032 

Zupanič Viktor, ključavničarski po- 
močnik, Zg. Pristava št. 36, pomočniš- 
ko spričevalo, izdano od odseka za delo 
••• Ptuj dne 29. VITI. 1930- 8881 

Udaja >Urodal lisi LRS«. Direktor (o odgovorni urednik: dr. Baslko Močnik, trni* tiskarna >Toneta Tomâi&< y Ljubljani 
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1923. 
Besedilo: Krajevna pekarija, Med- 

vode. 
Izbrišejo se JDobnikar Franc, uprav- 

nik, šijanec Jože, namestnik, iu Kae 
Franc, računovodja, ter vpišeta: 

Podmenik Avgust, pekovski pomoč- 
nik, in Milavec Simona, knjigovodju, ki 
podpisujeta po pravilih  podjetja. 

Št. 11—1431/153—1952 S519 
Besedilo: Otroška restavracija, Vrh- 

nika. ' 
Z odločbo LO MO Vrhnika, št. 141/52 

z dne 13. X. 1951 je podjetje prešlo v 
likvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: 

Mattias Anton, predsednik likvidacij- 
ske komisije, skupaj z njim eden od 
članov komisije Porapat Ivan ali Kav- 
čič Anton. 

št. II—117/34—1952 857 i 
Besedilo: Tekstilna industrija, Dom- 

žale. 
Podjetje je prešlo z odločbo OLO 

Ljubljana okolica, št. 5646/1 z dne 9. 
Vili. 1952 v likvidacijo. 

Likvidacijska komisija: Svojšak Ma- 
tija, predsednik, Spur Jakob in Kralj 
Ivo, člana. Podpisujeta po dva. 

St.   11-5646/4—1952 3579 
OLO Ljubljana okol., odd. za gospod. 

dne 6. septembra 1952. 
1924. 

Besedilo: Krajevno čevljarstvo Pir- 
niče. 

Podjetje je prešlo z odločbo ljudske- 
ga odbora občine Medvode,' St. 112/3 z 
dne 28. VII. 1952 v likvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: • 

Kopač Stanko, predsednik likvidacij- 
ske komisije, skupaj z njim eden od 
članov komisije, ki sta Jamnik Stanko 
in Milač Alojz. 

Št. 11-6364/1—1952 9686 
Besedilo: Krajevno krojaštvo in ši- 

viljstvo, Pirniče. 
Podjetje je prešlo z odločbo ljudske- 

ga odbora občine Medvode, št. 112/3 z 
dne 28. VII. 1952 v likvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: 

Kopač Stanko, predsednik likvidacij- 
ske, komisije, skupaj z njim eden od 
članov komisije, ki sta Jamnik Stanko 
in Milač Alojz. 

Št. II-6364/1-1952   A       S684 
Besedilo: Krajevna mehanična de- 

lavnica, Dol. Logatec. 
Besedilo odslej: Mehanična delavni- 

ca» Dol. Logatec 
Št •— 1431/124—1952        86S8 

Besedilo: Okrajna lesna industrija, 
Podpeč. 

Izbriše se šile Jože, direktor, in An- 
dreitz Ferdinand, njegov namestnik, in 
vpišejo: 

Fajdiga Ivan, direktor, Kovačič Ra- 
lael, namestnik, ki podpisuje v odsot- 
nosti direktorja in Klemenčič Ana, ki 
sopodpisuje vee listine po 47. Členu 
szdgp v odsotnosti že vpisanega Jenko 
Drago ta. 

Ši 11-1431/216-1952        8691 
Besedilo: Okrajna lesna indnetnja, 

Litija. 
, Izbriše se Plazcr Leon, računovodja, 
"i vpiše 

ing. Urbanija Anton, računovodja, ki 
Podpisuje   vse   listine   po   47.   členu 
szdfrp.     Št. 11—1431/219—1952 8692 
OLO Ljubljana okol., odd. za gospod. 

dne 12. septembra 1952. 

Izbrisi 
1925. 

Besedilo:  Gostinsko podjetje jam- 
ska restavracija« v Postojni. 

Ker je prešlo z odločbo  vlade LRS 
št. II-550/l-5a z dne 19. IV. 1952 v pri- 
stojnost   okrajnega   ljudskega  odbora 
Postojna. 

Ministrstvo  za  finance,     jubljana 
dne 20. avgusta 1952. 

Št. 243 201/3-1952 8073 
1926. 

Besedilo:     Menza     Delavski     dom 
Kranj, v likvidaciji. 

Zaradi  končane likvidacije. 
LO  MO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 9. septembra 1952. 
Št 3057-1952 8902 

1927. 
Besedilo: Mestna ljudska hranilnica, 

Brežice. 
Zaradi    fuzioniranja    s    Komunalno 

banko Krško. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dno 15. septembra 1952. 
Št. 6859/1—Ar. P574 

1928. 
Besedilo: Krajevna mehanična delav- 

nica Medvode. 
Izbriše se zaradi fuzije. 

OLO Ljubljana ok., odu. za gospodar, 
dne 4. septembra 1952. 

IL-St 218/53-1952 8254 
1925. 

Besedilo: Čevljarska delavnica, Apa- 
če. 

Zaradi izbrisa iz registra. 
OLO Ljutomer,  odd. za gospodarstvo 

dne 8. septembra 1952. 
Št. II 827-806/1 8496 

1930. 
Besedilo: Krajevno podjetje Kovač- 

nica, Lu cova. 
Zaradi končane likvidacije. 

OLO Murska Subota, odd. za gospodar, 
dne 3. septembra 1952. 
Št. II. 6583/1-52 •/••. S192 

1931. 
Besedilo: Mestna uprava hiš, Dolnja 

Lendava. 
Zaradi izbrisa iz registra. 
Izbrišeta se kot pooblaščenca za pod- 

pisovanje Sarjas Jože in Potočnik Ida. 
OLO Murska Sobota, odd. za gospodar, 

dno 4. septembra 1952. 
Št. IL 7041/1-52 P/Tr. 8256 

1932. 
Besedilo: Krajevno podjetje Krajev- 

ni mlin, Peskovci. 
Zaradi  fuzioniranja. 

Št. II. 7734/1-52 P/Tr.        8257 
Besedilo:   Mestno   komunalno   pod- 

jetje, Dolnja Lendava. 
Zaradi vpisa v register drž. gospodar- 

skih ustanov. 
Št. •. 7040/1-52 8259 

OLO Murska Sobota, odd. za goep. 
dno 5. septembra 1952. 

1933. 
Besedilo:  Mestna  kolarska  delavni- 

ca, Dolnja Lendava. 
Zaradi nerentabilnosti. 

Št II—7265/1—52 P/Tr.       8371 
Besedilo: Mestna kovaška delavnica, 

Dolnja Lendava. 
Zaradi nerentabilnosti. 

Št. II—7266•—52 P^•.       8372 
OLO Murska Sobota, odd. za gospod, 

dne 6. septembra 1952. 
1934. 

Besedilo: Okrajna avto-servis delav- 
nica Radovljica. 

Na podlagi odločbe OLO Radovljica 
št. 175/1-52 z dne 24. VII. .1952. 

Št. 1163/2-52 7461 

Besedilo:    Okrajno   avto    podjetje, 
Lesce. 

Na podlagi odločbe OLO Radovljica 
št 175/1-52 z dne 24. V. 1952. 

Št. 1163/2-52 7460 

Besedilo:   Okrajno   ključavničarsko 
podjetje, Radovljica. 

Na podlagi odločbe OLO Radovljica 
št.  175/1-52  z dnej24.  V.  1952. 

Preostalo premoženje se prenese na 
mehanično   delavnico   Radovljica. 

Št. 1163/2-52 7459 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 6.  avgusta  1952. 
1935. 

Besedilo: Obrtna podjetja KLO Ma- 
remberk  (Radlje). 

Zaradi prijave z dne 24. VI. 1952 št 
506/52. 

Likvidacijska komisija: Štrucl Ivan, 
predsednik, Heller Baltazar in Katraš- 
nik Anton, člana komisije. 
OLO Slovenj Gradec, oddelek za gosp. 

dne 22. avgusta 1952. 
Št. II/3-31/291-1952 8196 

Register 
ustanov s samostojnim 

financiranjem 
Vpisi 

1936. 
Besedilo: Mestni zavod »Javna raz- 

svetljava« (Ljubljana, Povšetova c. 12). 
Ustanovitelj ustanove: MLO za glav. 

mesto Ljubljana, Taj. št. 863/52 dne 18. 
VI. 1952. 

Voditelj ustanove: Oddelek za komu- 
nalne zadeve MLO. 

Delovno področje oziroma naloge 
ustanove: Skrb za razsvetljavo mesta, 
vzdrževanje nizko napetostnega omrež- 
ja in njegovo razširitev. 

MLO za glav. mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 3. septembra 1952. 

Št G 1777/52 8363 
1937. 

Besedilo: študentski dom Ivana Moj- 
zerja (Ljubljana, Poljanska c 6). 

Ustanovitelj in voditelj ustanove: 
Svet za prosveto in kulturo vlade LRS 
(odločba št. 2465/15 dne 20. VI. 1952). 

Naloge ustanove: Oskrbovanje štu- 
dentov Univerze, Akademije in visokih 
šol s stanovanjem in hrano. 

MLO za glav. mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 10. septembra 1952. 

Št. G 1017/52 8438 
1938. 

Besedilo: Uprava zgradb sveta za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
vlade LRS (Ljubljana, Kidričeva ul. 5). 

Ustanovitelj in voditelj i stanove: 
Svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko vlade LRS (odločba številka 
II-719/1-52 dne 21. VII. 1952). 

Delokrog in naloge ustanove: Pobi- 
ranje ter upravljanje in vzdrževanje 
nepremičnin. 

MLO za glav. mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 11. septembra 1952. 

Št G 2088/52 8553 
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1939. 
Besedilo:   Internat Ekonomske sred- 

nje šole (Ljubljana, Nunska ul. 2). 
Ustanovitelj in voditelj ustanove: 

Svet za prosveto in kulturo vlade LRS 
(odločba št. 2465/27 dne 25. VL 1952). 

Naloge ustanove: Internat nudi dija- 
kom Ekonomske srednje šole, pred- 
vsem dijakom izven področja 
MLO Ljubljana, potrebno oskrbo v sta- 
novanju in tikrbi za pravilno vzgojo 
svojih gojen-ev. 

MLO za glav. mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 12. septembra 1952. 

Št. G 1016/52 8555 

Zadružni register 
Vpisi 

654. 
Besedilo: Podjetje za zadružne gracl- 

nj, Tolmin. 
Ustanovilo se je na podlagi sklepa 

izrednega zbora OZKZ Tolmin, Idrija 
z dne 15. VI. 1952 in na podlagi odloč- 
be Okrajne zadružne zveze Tolmin, št. 
748/1-52 z dne 18. VII. 1952. 

Podjetje je pod gospodarskim vod- 
stvom Okrajne zadružne zveze Tol- 
min. 

Poslovni predmet: Pomoč zadrugam 
na območju teritorija okraja Tolmin 
pri kapitalni gradnji in sicer s stro- 
kovnim vodstvom, dobavlja in posre- 
du gradbeni material, izdeluje in do- 
bavlja zadrugam obrtne izdelke, izde- 
luje odnosno posreduje načrte za grad- 
nje gospodarskih in drugih poslopij. S 
svojim kovaško-kolarskim in mizar- 
skim obratom izdeluje zadrugam razno 
kmečko orodje in slično. Oskrbuje teh- 
nični les, pomaga zadrugam pri orga- 
nizaciji in tehničnem spravilu lesa aii 
drv iz zadružnih gozdov in čiščenju 
planinskih pašnih obratov, s premični- 
mi žičnimi vzpenjačami. Pomaga zn- 
drugam pri pripravi lesa in drv za iz- 
voz in les tudi samo izvaža. Skrbi za 
povzdigo gospodarstva v zadružnem 
sektorju. 

Pooblaščenci za podpisovanje: 
Kavčič'Andrej,   upravnik,   Zatolmin 

Št- 63, Leban Marija, računovodja, Tol- 
min, Bazoviška 2, in Černilogar Franc, 
pomočnik upravnika, Zatolmin 56. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 15. septembra 1952. 

Zt  27/52—4 8581 
655. 

Besedilo: Trgovsko podjetje OZKZ 
Kranj. 

Na VI. rednem letnem zboru Ok aj- 
ne zveze kmetijskih zadrug v Kranju 
dne 8. VL 1952 je bilo podjetje usta- 
novljeno za nedoločen čas. 

Poslovni predmet: Odkupovanje in 
prodaja kmetijskih pridelkov na de- 
belo in drobno, prodaja industrijskega 
blaga na debelo KZ, KDZ in kmetij- 
skim ekonomijam v smislu 23- in 20. 
člena uredbe o ustanavljanju in dejo 
irgovinskih podjetij (Ur. list FLRJ, št. 
6/52). 

Podjetje je medzadružno in je pod 
gospodarskim vodstvom OZKZ Kranj. 

Upravnika podjetja imenuje OZKZ 
Kranj. 

Za ppajetje podpisujejo: 
Strojan Anton, upravnik, Virmaše 63, 

v finančnih zadevah sopodpisuje vselej 
računovodja    Humar    Ivana,    Kranj, 

Klane 39, v slučaju odsotnosti teh dveh 
pa sopodpisuje Košorok Pavel, komer- 
cialist Kranj, Cesta na Rupo 8. 

Zt 20/52—Zadr VIII 79/1      8443 

Besedilo: Mesarsko podjetje OZKZ 
Kranj (škofja Loka). 

Na VI. rednem letnem zboru dne S. 
Vili. 1952 Okrajne zveze kmetijskih 
zadrug v Kranju je bilo ustanovljeno 
podjetje za nedoločen čas. 

Poslovni predmet: Nakup živine in 
predelava ter prodaja mesa ter mesnih 
izdelkov na teritoriju OLO Kranj, 
predvsem na teritoriju bivšega okraja 
Škofja Loka, pa tudi izven tega območ- 
ja, v skladu s predpisi. 

Podjetje je medzadružno in je pod 
gospodarskim vodstvom Okrajne zveze 
Kmetijskih zadrug v Kranju. 

Upravnika podjetja imenuje OZKZ 
Kranj. 

Za podjetje podpisujejo: 
Svoljšrk Franc, upravnik, Stara Lo- 

ka 64, v zadevah finačnega značaja 
vedno sopodpisuje Poljanec Lojzka, 
računovodja, Škofja Loka 8, v primeru 
odsotnosti teh dveh pa sopodpisuje 
Hafner Feliks, mesar iz Škofje Loke, 
Mestni trg 26. 

Zt 16/52 — Zadr VIII 75/1     8447 
Besedilo: Zadružna mlekarna Kranj, 

Čirče. 
Na VI. rednem letnem zboru Okraj- 

ne zveze kmetijskih zadrug v Kranju 
dne 8. VI. 1952 je bilo podjetje usta- 
novljeno za nedoločen čas. 

Poslovni predmet: Nakup in prede- 
lava mleka in prodaja mleka ter mleč- 
nih proizvodov na teritoriju OLO 
Kranj pa tudi izven tega območja, v 
skladu z veljavnimi predpisi. 

Podjetje je medzadružno in je pod 
gospodarskim vodstvom Okrajne zveze 
kmetijskih zadrug v Kranju. 

Upravnika podjetja imenuje OZKZ 
Kranj. 

Za podjetje podpisujeta: 
Sirk Pavel, upravnik, Kranj, Čirče 

št. 116, v zadevah finančnega značaja 
pa sopodpisuje Grima Elfrida, računo- 
vodja, Kranj, Čirče 116. 

Zt 18/52 — Zadr VIII 77/1      8445 
Besedilo: Zadružna špedicija Kranj, 

Škofja Loka. 
Na VI. rednem letnem zboru Okraj- 

ne zveze kmetijskih zadrug v Kranju 
dne 8. VI. 1952 je bilo podjetje usta- 
novljeno za nedoločen čas. 

Poslovni predmet: Prevozništvo za 
vse Kmetijske zadruge na teritoriju 
okraja Kranj, poleg tega pa še ostale 
usluge, ki so v zvezi s poslovanjem 
KZ z odseki in podjetji. 

Podjetje je medzadružno in je pod 
gospodarskim vodstvom Okrajne zvezo 
kmetijskih zadrug v Kranju. 

Upravnika podjetja imenuje OZKZ 
Kranj. 

Za podjetje podpisujejo: 
Linke Rudi, upravnik, škofja Loka, 

Partizanska cesta, samostojno, v zade- 
vah finančnega značaja pa sopodpisuje 
računovodja Kustec Dana, škofja Lo- 
ka, Mestni trg 26, v njihovi odsotnosti 
pa sopodpisuje blagajnik Tomšič Zden- 
ko, Virmaše 61. 

Zt 19/52 — Zadr VIII 78/1     8444 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 9. septembra 1952. 

656. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

FikšincL 
Ustanovni zbor je bil 30. VIL 1952. 
Upravni odbor šteje od 5 do 7 čla- 

nov. 
Člani upravnega odbora so: 
Kampel Bogomir, Fikšinci, predsed- 

nik, Ficko Anton, Fikšinci, blagajnik, 
Turk Ivan, Fikšinci, upravnik, Gom- 
boc Franc, Fikšinci, Gomboc Ambrož, 
Fikšinci, Videtič Miha, Fikšinci, odbor- 
niki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 18. avgusta 1952. 

Zadr IV 18 7755 
657. 

Besedilo:    Podjetje   OZZ   Ljutomer 
»Vinarska zadruga  Gornja  Radgona«. 

Ustanovni zbor se je vršil dne 17. V. 
1952. 

Pooblaščenca za podpisovanje: 
Košič   Ludvik,   upravnik,   Radgono, 

in Benko Angela,   knjigovodja,   Rad- 
gona. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 18. septembra 1952. 

Zadr VI 120 8751 
658. 

Besedilo: »Obnova« podjetje OZZ za 
obnovo vinogradov, sadovnjakov in po- 
pravilo kmetijskih strojev v Ljatome- 
ru (Glavni trg 3). 

Ustanovni zbor je bil 17. V. 1952. 
Pooblaščena za podpisovanje: 
Sitar    Janko,    upravnik,   Ljutomer, 

Mišic Vojmir, računovodja, Ljutomer. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 12. septembra 1952. 
Zadr VI 119 8503 

659. 
Besedilo: Zadružno trgovsko in iz- 

vozno podjetje »Slov. Gorice«, Ptuj. 
Ustanovljena na podlagi odlo'ïbe via- 

de LRS, št. II-776/1-52 z dne 3. VIII. 
1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zadra ree Jurica, nameščenec GZZ, 

Središče, Ptuj, Hlupič Ivan, knjigovod- 
ja GZZ, Vičeva, Ptuj. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20. septembra 1952. 

Zadr VI 121 8750 

Spremembe 
660. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j« 
Sv. Vid na Planini. 

Na občnem zboru zadruge dne 6. IV. 
1952 se je spremenil prvi stavek 32. čle- 
na zadružnih pravil, ki se odslej glasi: 
Članski deleži se povišajo po velikosti 
posestva, do 3 ha 500 din, od 3—8 ha 
800 din, od 8 ha 1000 din. 

Izbrišejo se Krajne Ivan, Kolar An- 
ton, Kolar Ivan, Perčič Jože, Zvonar 
Jože, Gračner Ivan in vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Luskar Martin, kmet, Podpeč 4, To- 
vornik Ivan, kmečki sin, Sv. Vid 1?> 
Jazbinšek Alojz, kmet, Planinska vas 
7, Žnidaršič Matija, upokojenec, Sv. 
Vid 20, Koželj Ivan, krojač. Podv'ne 
št. 36. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. septembra 1952. 

Zadr VII 8/15 8452 
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661. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Lctušu. 
Na občnem zboru zadruge dne 2. III. 

1952 se je spremenil prvi stavek 32. 
člena zadružnih pravil, ki se odslej 
glasi: Delež znaša 300 din. 

Izbrišejo se Remic Ivan, Napotnik 
Franc, Vodovnik Ivan. Potočnik Kiina, 
Mogu Franc, Mogel Ivan, Rovšnik 
.Alojz, Puncer Frančiška ter sopodpiso- 
yalec Gabcršek Franc in vpišejo i.ovi 
člani upravnega odbora: 

Vodovnik Vinko, kmet, Letuš 3, pred- 
sednik, Ramšak Franc, krojač, Letuš 
10, podpredsednik, Remic Frida, gostm- 
dinja, Letuš 52, tajnik, Dobnik, Zvonka, 
kmečka hči, Letuš 51, Plaznik Anton, 
kmet, Letuš 1, J ager Anica, gospodinja, 
Letuš 15, Leskovšek Ivan, kmet, Letuš 
7 in Dobnik Anton, kmet, Podgorje 10. 
Sopodpisovaleč: Guzelj Stanko, poslo- 
vodja, Letuš. 

Zadr VII 132/7 8526 

Besedilo: Okrajna zveza kmctijsküi 
zadrug za okraj Trbovlje, zadruga z 
omejenim jamstvom. 

Na občnem zboru dne 22. VI. 1952 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna zadružna 
zveza, zadruga z omejenim jamstvom v 
Trbovljah. 

Zveza se ustanovi z deleži. _ Članice 
jamčijo za obveznosti zveze z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 
Jamstvo je solidarno. 

Naloge zadruge so: i. Predstavlja 
včlanjene zadruge v skladu s poobla- 
stili svojega zbora in pomaga, da se 
organizacijsko in gospodarsko okrepe 
ter s tem tudi odločilno pomagajo dvi- 
gati kmetijsko proizvodnjo. 2. Pomaga 
zlasti novoustanovljenim zadrugam pri 
ureditvi njihovega poslovanja in skrbi, 
da se v vseh zadrugah uvajajo tiste or- 
ganizacijsko oblike, ki najbolj ustre- 
zajo gospodarskim pogojem zadruge. 3. 
Skrbi, da se razvijajo in krepo v za- 
drugah zadružna posestva in drugi 
obrati zadružnega gospodarjenja, kot 
kmetijsko strojne postaje, plemenilnc 
postaje, obrati za predelavo kmetijskih 
m gospodarskih proizvodov, trgovski 
obrati, uslužnostno delavnice in po- 
pobno. 4. Nadzoruje in revidira celotno 
poslovanje včlanjenih zadrug in zadruž- 
nih podjetij. 5. Ustanavlja, spaja in uki- 
nja na predlog včlanjenih zadrug svo- 
ja podjetja za pospeševanje kmetijske 
in gospodarsko proizvodnje, in se ne- 
posredno ne bavi z gospodarskim po- 
slovanjem. 

Delež znaša 5000 din. Vsaka zadruga 
Članica je dolžna vpisati in plačati po 
1 delež na vsakih pričetih 100 zadruž- 
nikov, najmanj pa 1 delež. Upravni od- 
bor lahko dovoli, da se vpisani deleži 
vplačajo v obrokih. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 15 
članov. 

Zvezo predstavlja predsednik oziro- 
ma podpredsednik. 

V pravnih poslih, ki zvezo material- 
no zavozujejo, podpisuje za zvezo 
predsednik oziroma, če je odsoten pod- 
predsednik in še en član upravnega 
odbora ali upravnik zveze. 

Zvezo ne more predstavljati in za 
njo podpisovati tisti član upravnega 
odbora, ki je v zadevi osebno zainte- 
resiran. 

V ostalih zadevah podpisuje za zve- 
zo upravnik zveze. 

Brišejo se člani upravnega odbora: 
Ahac Franc, Forte Lado, Novak Mirko, 
Klopčič Rudi. Lavrinc Vinko, Rus Hin- 
ko, Jakopič Maks in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Vozelj Ivan, kmet, Senožeti, predsed- 
nik. Kreže Jožef, nameščenec. Trbovlje, 
upravnik, Ašič Anton, kmet, Loke 32, 
Konšek Rajka, gospodinja, Trojane 6, 
Majcen Janez, nameščenec, Polšnik 2, 
Topole Martin, kmet, Trbovlje, Ojstro 
št. 2, Bravec Franc, kmet, Podkum 8. 

Zaznamuje se da je Stanič Jože pod- 
predsednik,   ter  Hudoklin   Anton taj- 
nik. Zadr VII 55/9 8525 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. septembra 1952. 

662. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Trnava. 
Na občnem zboru zadruge dne 8. VI. 

1952 se je spremenil prvi stavek 32. 
člena zadružnih pravil, ki se odslej 
glasi: Delež znaša 1000 din. 

Izbrišejo se Turk Franc, šketa Ivan 
in šketa Jože in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Žolnir  Henrik,    posestnik,    Orlavas, 
Tlerodež Karel, tov. delavec, Trnava, in 
Korun Franc, posestnik, Trnava. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. septembra 1952. 

Zadr VII 135/4 8789 
663. 

Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih 
zadrug za okraj Celje okolica, zadrugu 
z o. j., Celje. 

Na občnem zboru dne 24. VI. 1952 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna zadružna 
zveza z o. j. v Celju. 

Zveza se ustanovi z deleži. Članice 
jamčijo za obveznosti zveze z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 
Jamstvo je solidarno. 

Naloge zveze so: 
1. Predstavlja včlanjene zadruge in 

pomaga, da se organizacijsko in gospo- 
darsko okrepe ter s tem tudi odločil- 
no pomagajo dvigniti kmetijsko proiz- 
vodnjo. 2. Pomaga zlasti novoustanov- 
ljenim zadrugam pri ureditvi njihove- 
ga poslovanja in skrbi da se v vseh 
zadrugah uvajajo tiste organizacijske 
oblike, ki najbolj ustrezajo gospodar- 
skim pogojem zadruge. 3. Skrbi, da se 
razvijajo in krepe v zadrugah zadruž- 
na posestva in drugi obrati zadružnega 
gospodarjenja. 4. Nadzoruje in revidi- 
ra celotno poslovanje včlanjenih za- 
drug in zadružnih podjetij. 5. Ustanav- 
lja, spaja in ukinja na predlog včla- 
njenih zadrug svoja podjetja za pospe- 
ševanje kmetijske in gospodarske pro- 
izvodnje, neposredno pa se no bavi z 
gospodarskim poslovanjem in trgovino. 

Upravni odbor obstoji iz 11 do 15 
članov. 

Predsednik oziroma podpredsednik 
predstavlja zvezo. 

V pravnih poslih, ki zvezo material- 
no zavezujejo, podpisuje za zvezo 
predsednik, oziroma če je odsoten pod- 
predsednik in še en član upravnega 
odbora ali upravnik zveze. 

Zveze ne more predstavljati in za njo 
podpisovati tisti 'Slan upravnega odbo- 
ra, ki je v zadevi osebno zainteresi- 
ran. 

V ostalih zadevah podpisuje za zvezo 
upravnik zveze.    . 

Ob vstopu v zvezo vplačajo članice 
pristopnino in vpišejo in vplačajo naj- 
manj 1 delež v znesku 10.000 din. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Oprešnik Janko, Jazbinšek Franc Co- 
kan Stanko, Ratajc Anton, Brglez Ivan 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Lubej Franc, predsednik OZZ Celie, 
Cesta na Dobravo, Goršek Jože, kmet, 
Frankolovo, podpredsednik, Sivka Ja- 
nez, mali kmet, Šmarje pri jelšah, Pod- 
bregar Mirko, kmetijski tehnik, Vrbje 
pri Žalcu, Kladnik Robert, kmet, Pre- 
kopa, Jošt Martin, agronom, ?alec, 
šmid Stane, kmet, zadružnik, M&rof, 
Jelovšek Jože, kmet. Petrovce, Rožano 
Marija, kmet., zadr., Tabor, Belak Ju- 
rij, kmet, Dramlje. Majcen Eia, kmet, 
zadr., škofjavas. Zaznamuje se, da jo 
Jurko Stane upravnik OZZ Celje. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 22. septembra 1952. 

Zadr VI 165/15 8S20 
664. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom, Teharje. 

Na občnem zboru zadruge dne 17. 
VI. 1952 se je spremenil stavek 32. čle- 
na zadružnih pravil, ki se odslej gla- 
si: Delež znaša 1000 din. 

Izbrišejo se Oblak Jurij, Zupane 
Martin, Ribič Ivan in vpišejo se novi 
člani upravnega odbora: 

Sofovšek Franc, preds. KDZ Čret, Bu- 
kovžlak, Godec Stane, kmečki sin, 
Slance, šribar Karel, delavec, Čret, in 
Jenčič Marija, nameščenka, Teharje. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. septembra 1952. 

Zadr VII 130/6 ' ' 8791 
665.      . 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j» 
Lesično. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Kladošek Avgust, Kovačič Štefka, Gu- 
benšek Cilka, Kandorfer Anton in Les- 
nika Anton in vpišejo novi člani upr. 
odbora: 

Maček Zvonko, kmečki sin, Lisično, 
Rauter Albin, poslovodja, Lisično, Ko- 
vačič Josip, delavec, Lisično, Trstenjak 
Anton, delavec, Log, in Rebernik Lado, 
kmet, Stari trg. 

Zadr VIII 17/5 8940 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Petrovce. 
Na občnem zboru zadruge dne 27. 

VIL 1952 se je spremenil prvi stavek 
tretjega odstavka 18. člena zadružnih 
Eravil, ki se odslej glasi: Upravni od- 

or je sestavljen iz 7 članov. 
Izbrišejo se Ulaga Franc Cede Ignac, 

Stepišnik Franc, Mirnik Štefan, Siter 
Katika, Rožanc Karel, Knez Ivan, Mu- 
tée Ivan, Razboršek Leopoldina in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Kač Anton, kmet, Ruše 1, Jelo vlek' 
Marjan, zadružnik, Petrovce, Lipovšek 
Rado, kmečki sin, Leveč 38, Žafran Šte- 
fan, kmet, Dobriša vas 20, in Lavrinc 
Alojz, kmet, Kasaze 5. 

Za sopodpisovanje se pooblaščata Se- 
dovnik Jože in Lednik Ivan. 

Zadr VII 176/7 8943 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. septembra 1952. 
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666. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga >Slogac, Griže pri Žalca. 
Na občnem zboru zadruge dne 16. 

IX. 1952 je zadruga prestala in prešla 
v likvidacijo. 

Likvidatorji: Levstik Ernest, zadruž- 
nik, Megojnice* Gominšek Martin, za- 
družnik, Griže, Cilenšek Marija, za- 
družnica, Megojnice. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidacijsko firmo podpisujeta po 
dva likvidatorja. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. septembra 1952. 

Zadr Vin 78/2 8941 
667. 

Besedilo: Kmetijska delovna zadruga 
»Reka« v Brnikih. 

Na izrednem občnem zboru dne 2. 
VL 1952 je zadruga prenehala poslovati 
in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvaditorji: Kalinšek Janez, kmet, 
Sp. Brnik 48, Burgar Peter, kmet, Sp. 
BrniK 25, Ahčin Anton, Zg. Brnik 63, 
Bohinc Jože, Zg. Brnik 14, in Gerkman 
Marija, knjigovodja, Poženk 33. 

Likvidacijsko firmo podpisujeta po 
dva likvidatorja. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. septembra 1952. 

Zadr VIII 32/4 8275 
668. 

Lt^edilo: Trgovsko podjetje kmetij- 
skih zadrug za okraj Ljubljana okoli- 
ca, Ljubljana. 

Na 5. rednem zboru Okrajne zveze 
kmetijskih zadrug' okraja Ljubljana 
okolica dno 22. VI. 1952 se je spreme- 
nil 1. člen pravilnika. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 
Okrajne zveze kmetijskih zadrug 
Ljubljana okolica. 

Izbrišeta se Kuret Emil, direktor, in 
Hafner Stane ter vpišeta 

Lesar   Lojze,   direktor,   Ljubljana, 
Dvorni trg 3, Cesar Jože, pomočnik di- 
rektorja, Zaprice 50, Kamnik. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. septembra 1952. 

Zadr VIII 65/2 8449 
669. 

Besedilo: Kmetijska zadruga • ome- 
jenim jamstvom, it. Jošt nad Vrhniko. 

Na zboru dne 11. V. 1952 so se spre- 
menila zadružna pravila v 32. členu. 
Delež znaša 1000 din. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Oblak Jožefa, Leskovcc Franc, Kaučič 
Janez, Raztresen Janez in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Tornine Janez, mizar, .Butajnova 29, 
Sečnik Pavel, delavec, Butajnova 28, 
Oblak Jože, kmet, št. Jošt 26, in Oblak 
Anton, posestnik, Planina 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. septembra 1952. 

Zadr III 48/28 8450 
670. 

Besedilo: Kmetijska zadruga na La- 
vrici. 

Na zboru dne 16. V. 1952 so se spre- 
menila zadružna pravila v 1., 2., 18. in 
32. členu. 

Besedilo odslej: Kmeti jeka zadruga 
z omejenim jamstvom na Lavrici. 

Delež znaša 1000 din. 
Člani odgovarjajo za' obveznosti za- 

druge z desetkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega^ temeljnega oziroma 
družinskega deleža. 

Upravni odbor je sestavljen iz 5 do 
7 članov. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Janželj Ana, Okretič Franc, Okoren 

Alojz, Martine Miha, Ahčin Janez ;n 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Martine Pavel, kmet. Sela 11, Jamnik 
Ivan, kmet, Daljna vas 14, Mesojedec 
Milan, mehanik, Daljna vas 8, jager 
Franc, čevljar, Orle 27, Narobe Janez, 
kmet, Daljna vas 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 12. septembra 1952. 

Zadr V 147 8612 
671. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Kresnicah. 

Na zboru dne 23. III. 1952 so se spre- 
menila zadružna pravila v 32. členu. 

Delež znaša 600 din, delež druži oske- 
ga 'člana zadružnika pa 150 din. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Martinšek Avgust, Lovše Valentin, Rus 
Ivan, Kukavica Franc, Škoda Anton, 
Nagode Ivan in vpišejo novi člani upr. 
odbora: 

Kokalj Jože, kmet, Zg. Preker 57, 
Kos Miha, kmet. Kresnice 4, Koncilja 
Franc, kmet, Kresnice 19, Mahkovec 
Ana, gospodinja, Kresniške poljane 47, 
Rovšek Janez, delavec, Kresniäki vrh 
21, in Smerkolj Martin, uslužbenec, Zg. 
Ribče 95. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. septembra 1952. 

Zadr V 105/6 8610 
672. 

Besedilo: Okrajna zadružna zveza z 
omejenim jamstvom Ljubljana okoli- 
ca v Ljubljani. 

Na 5. rednem letnem občnem zboru 
dne 22. VI. 1952 sta se Okrajna zveza 
kmetijskih zadrug za okraj Kamnik v 
Kamniku (Zadr V 159/9) in Okrajna 
zveza kmetijskih zadrug za okraj 
Grosuplje z. z o. j. v Grosupljem (Zadr 
V 151/6) z vso aktivo in pasivo združili 
s to zvezo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. septembra 1952. 

Zadr V 164/10 8615 
675. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Sv. Križu ob Krki. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
18. V. 1952 so se spremenila zadružna 
pravila v 32. členu. 

Članski delež znaša 500.— din. 
Izbrišejo se dosedanji člani uprav- 

nega odbora: Colarič Alojz, Komljanec 
Anton, Smukovic Jože, Banič Janez, Vr. 
hovšek Alojzij, Piäek Franc in vpišejo 
novoizvoljeni člani upravnega odbora: 

Jarkovič Anton, kmet,  Brod  št.   11, 
Jalovec Jože, kmet, M. Mraševo št. 22, 
Burja Anton, kmet, Šutna št. 9, Colarič 
Franc, kmet, Kalce-Naklo št. 5, Bučar 
Alojz, kmet, Kalce-Naklo St. 1, JurečiČ 
Anton, kmet, Vel. Mraševo št. 15, Žibert 
Kari, kmet, Vel. Mraševo št. 36. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 4. julija 1952. 

Zadr. III 60/4 6334 
674. 
Besedilo:  Kmetijska  zadruga  v   Beli 
cerkvi. 

Na podlagi sklepa o občnem zboru z 
dne 17. II. 1952 so se spremenila ? 
družna.pravila v 1., 2. in 32. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z o. j. v Beli cerkvi. 

Članski delež znaša 150 din. Člani od- 
govarjajo za obveznosti zadruge z 10 

kratnim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega deleža. 

Izbrišejo se dosedanji 'člani upravne- 
ga odbora: Rorman Slavka, Škof Jože. 
Jarele Jernej, Činkole Anton, Vampelj 
Franc, škrajner Antonija in vpišejo 
novoizvoljeni člani upravnega odbora: 

Kopina Franc, kmet, Družinska vas 
št. 18, Praznik Juriez, kmet, Pristava št. 
1, Gregorčič Alojz, kmet, Bela tei Lev 
št. 14, Škutelj Franc, kmet, Hrib št 8, 
Rodič Franc, kmet, Tomažja vas št. 13 
in Brsan_Franc, delavec, Čadraže št. 17.. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 15. septembra 1952 

Zadr. I IT/24 - 5 8608 
675. 

Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih 
zadrug z o. j. v Novem mestu. 

Na podlagi sklepa z dne 21. VI. 1952 
so bilu sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajne zadružna 
zveza z o. j. v Novem mestu. 

Okoliš /veze obsega občine okraja 
Novo mesto in sicer: Brusnice, Dobr- 
nič, Dol. Toplice, Dvor, Gotna v_s, 
Hinje. Mirna peč, Mirna, Mokronog,' 
Novo mesto, Prečnu, Rakovnik, Stra/ . 
Št. Jernej, Škocjan, šmarjeta, Trebel- 
no, Trebnje, Trška gora, Velika Loka, 
Vel. Gaber, Zagradec in Zužumberk. 

Zadruga deluje po potrjenih pravi- 
lih. 

Zadružni delež znaša 10.000 din. Vsa- 
ka članica jamči z 10 kratnim zneskom 
vpisanega enkratnega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 7 dj 15 čla- 
nov. 

Za zvezo podpisujeta predsednik, oz. 
če je odsoten, podpredsednik in še en 
član upravnega odbora ali upravnik 
zveze. 

Izbrišejo se dosedanja pravila in 
člani upravnega odbora: Šmid Stane, 
škufca Stane, Plantan Franc, Pavleoč 
Viktor, Pečavar Franc, Jerele Martin; 
Zupančič Karel, Vodopivec Alojz, Blat- 
nik Anton, in vpišejo novi izvojeni čla- 
ni član upravnega odbora^ 

Pire Anton, uslužbenec, Novo mesto, 
DilenČeva št. 2, Brulc Franc, uslužbe- 
nec, Gotna vas št. 25, Murgelj Jože; 
kmot. Koroška vas št. 11, Blatnik An- 
ton, kmet, Zafara št. 7, Skubie- Franc, 
logar, Grm pri Trebnjem št. 7, Rapuš 
Polde, delavec, Srednji Lakenc it 2, 
Arko Ivan, strojni tehnik, Trebnje it. 
24, Gašpir Anton, zadružnik, št. Jernej 
št. 58, Oblak Vera, zadružnica, Pod- 
hosta št. 32, Pèlko Jože, zadružnik, 
Toplice št. 2, Gerden Franc, zadružnik, 
Zagorica pri Mirni št. 2, Smole Franc, 
zadružnik, Žubina št. 22, FloTijančič 
Ana, zadružnica, Št. Peter št. 21, Ko- 
pina Franc, delavec, Radule št. 10, Ra- 
jer Franc, uslužbenec, Vrhpeč št. 6 in 
pooblaščenca za podpisovanje Saje So- 
nja uslužbenka Novo mesto. Resljeva 
št. 3 in Cvetkovič Jože, upravnik zveze, 
Novo mesto, Ločenska št. 6. 

Na podlagi sklepa Okrajne zveze 
kmetijskih zadrug v Trebnjem z dne 
16. V. 1952 in Okrajne zadružne zveze 
z o. j. v Novem mestu z dne 21. VI. 1952 
ter zakona o razdelitvi ljudske repub- 
like Slovenije na okraje (Ur. list LRS 
št. 11 z dno 19. IV. 1932) se Okrajna zve- 
za kmetijskih zadrug v Trebnjem pri- 
ključi k novomeški Okrajni zadružni, 
zvezi z vso aktivo in pasivo in kot sa- 
mostojna izbriše iz zadružnega re- 
gistra. Zadr III 16/8 , P609 

Okrožno sodišče v Novem loes'tu 
dne 15. septembra 1952. 



URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOYENIJE 

Letnik IX Priloga k 29. kosu z dne 11. oktobra 1952 St. 29 

Razglasi in  objave 
Nase naročnike zlasti ljudske odbore in njihove odbornike ter usluž- 

bence, organe državne uprave, podjetja, sindikalne in frontne organizacije 

opozarjamo 
glede na razpisane volitve ljudskih odborov in glede na novo ureditev 
volilnega sistema na naše knjižice: 

Zakon o volitvah iu odpoklicu odbornikov ljudskih odborov. 
Cena •• din. » 

Pravkar je izšla rudi knjiga 
Ljudski odbori, organi ljudske samouprave, ki jo je spisal dr. Josip 

Globevnik. Knjiga na kratko opisuje razvoj ljudskih odborov od dni na- 
rodnoosvobodilnega boja pa do najnovejše ureditve, splošnega zakona o 
ljudskih odborih in na njegovi podlagi izdanih republiških zakonov o 
ljudskih odborih, opiše razike med sedanjo in prejšnjo ureditvijo in po- 
drobno razlaga novo ureditev. Knjiga je nekak komentar k zveznemu 
zakonu in republiškemu zakonu o ljudskih odborih. Obseg 252 strani, 
cena 290 din. 

Ker so knjižice o republiških zakonih o ljudskih odborih zaradi 
velikega povpraševanja že razprodane, smo ponovno  ponatisnili 

Zakon o občinskih ljudskih odborih 
Zakon o okrajnih ljudskih odborih. 
Cena je ostala ista, 38 din. 
Izšel je tudi 
Krajevni imenik LRS z upravno razdelitvijo LKS, imenikom naselij 

s pristojnimi občinami, okraji in poštami, seznamom občin s pristojnimi 
okraji in sodišči in zemljevidom upravne razdelitve. 

Cena 290 din. 
»Uradni list LRS«, Ljubljana, Kidričeva 5, 

poštni predal 336 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
1900. 

Besedilo: Tovarna strojev, Ljubljana. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. 

odločba št. II-810/1-52 z dne 2. IX. 19*2. 
Poslovni predmet; Industrijsko izde- 

lovanje vseh vrst pisalnih strojev. 
Za podjetje podpisujeta; 
Galof Albin, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja in Stare Leon, vodja gospodarsko- 
računskega sektorja, ki sopodpisuje 
listine, navedene v 47. členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 9. septembra 1952. 
št.  245-547-1952. 87*4 

1901. 
Besedilo: Krajevno podjetje brusnih 

kamnov, Stornai. 
Poslovni predmet: Izdelava brusnih 

kamnov. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

KLO Stomaž. 
Podjetje zastopa in zanj podpisuje: 
Bagatelj Jožef, upravnik, samostoj- 

no za denarno poslovanje do zneska 
50.000.— din. 
OLO Gorica, poverjeništvo za finance 

dne 15. maja 1952. 
Št.  831/52 7406 

1902. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Hu- 

belj«,  Ajdovščina   (Titov  trjç  11). 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obč. LO Ajdovščina odločba 1584 dne 23. 
VII. 1952. 

Poslovni predmet: Nakup in proda- 
ja vseh vrst živil, industr. tekstilnih, 
galant, gradben, elektro instalater., 
pohištvenih, kemičnih steklarskih in 
lesnih izdelkov, kolonialnega blaga in 
obutve. 

Poslovalnce podjetja: št. 1 jestrine, 
št. 1 in 2 tekstil, z mešanim blagom 
št. i in 2, železnino, obutvijo, kurivom 
in nekovinskim gradbenim materialom. 

Za podjetje podpisujejo: Štekar Ivan, 
upravnik, Fabčič Marija, blagajničar- 
ka, Može Ivo gl. računovodja do znes- 
ka 5,000.000 din, v odsotnosti enega ime. 
novanih pa Rušt Franc ali Čibej Kon- 
rad, poslovodje. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 3. septembra 1952. 
št. II/i-1000/86 IX 8516 

1903. 
Besedilo: Ekonomija Bokalce (Bokal- 

ce 4 grad pri Ljubljani). 
Ustanovitelj podjetja: MLO za glav. 

mesto Ljubljana tajn. št. 407/51 z dne 
7. VI. 1951. 

Gospodarski voditelj: MLO svet za 
zdravstvo in soc. politiko. 

Poslovni predmet: Vse vrste kmetij- 
ske, vrtnarske in živinorejske proiz- 

vodnje ter prodaja proizvodov v nepre- 
delanem in predelanem stanju. 

Za podjetje podpisujeta: 
Drolc Stanislav, upravnik in Juac 

Jože, računovodja. 
MLO za glav. mesto Ljubljana 

oddelek za gospodarstvo 
dne 12. septembra 1952. 

št. G 3155/52 8549 
1904. 

Besedilo: Okrajna opekarna, Meng««, 
Poslovni   predmet:   Izdelovanje   in 

prodaja vseh vrst zidne in strežne ope- 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: OLO Ljubljana okolica (od- 
ločba št. 5645/1 dne 9. VIII. 1952). 

Podjetje zastopajo in zanj podpisu» 
jejo: 

Pangeršič Andrej, direktor, Šuštaršič 
Jože, računovodja in Saje Leopoldina, 
komercialist v odsotnosti direktorja po 
poblastilu. 
OLO Ljubljana ok., odd. za gospodar. 

dne 30. avgusta 1952. 
Il-Št.   1431/199-1952 8065 

1905. 
Besedilo: »Universale« tovarna klo- 

bukov in slamnikov, Domžale. 
Poslovni predmet: Izdelovanje vol- 

nenih tulcev in klobukov ter slamni- 
kov. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: OLO Ljubljana okolica (od- 
ločba št. 5645/3 dne 9. VIII. 1952). 

Za podjetje podpisujejo: _   -, 
Demšar Stefan, direktor, samostojno, 

Svoljšak Matija, tehnični vodja, • od- 
sotnosti direktorja v mejab pooblastil, 
Breskvar Marija, v. d. računovodja so- 
podpisuje listine finančnega in kredit- 
nega značaja. 
OLO Ljubljana ok., odd. za gospodar. 

dne 3. septembra 1952. 
Il.-ät.   1431/201-1952 8246 

1906. 
Besedilo:  Gostinstvo šmarje-Sap. 
Poslovni predmet: Točenje alkohol- 

nih pijač in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja toplih in mrzlih jedil in ostalih 
gostinskih uslug. 

. Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
Obč. LO šmarje-Sap (odločba št. 580/52 
dne 13. VIII. 1952). 

Za podjetje podpisujejo: 
Rozman Vladimir, poslovodja, samo- 

stojno, v finančnih poslih pa kolektiv- 
no s Ferbežar Antonom. 
OLO Ljubljana ok., odd. za gospodar. 

dne 11. septembra 1952. 
Il-št.   1451/166-1952 8685 

1907. 
Besedilo: Mestni damski frizerski sa. 

Ion Ljutomer (Kerenčičeva 1.) 
Poslovnipredmet: Frizerske in mani- 

kerske usluge za ženske. 
Gospodarski voditelj: LO MO Ljuto- 

mer. 
Podjetje zastopata in zanj podpisu- 

jeta: 
Veselic Julka, poslovodja, Žižek Gra- 

cijana, knjigovodja. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 17. septembra 1952. 
Št. 11.-1744/1694-52 8672 
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1908. 
Besedilo: Pekarna občinskih pod je* 

tij Zg. Kungota (Jurij ob Pesnici, Jur- 
jevski vrh št. 12). 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: Obe. LO Zg. Kungota. 

Poslovni predmet:  Pekovska obrt. 
Za podjetje podpisuje: 
Ornik Lojzka, poslovodja, Klanjšek 

Stanka knjigovodja in Fras Hudi, pred- 
sednik Obč. LO. 
O LO Maribor ok., odd. za gospodarstvo 

dae 19. septembra 1952. 
Št.   II-6045/1-1952 873S 

1909. 
Besedilo: Občinska mesarija. Muta. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obč. LO Muta (št. 62/1 dne 12. VIH. 
1952). 

Poslovni predmet: Vsa v stroko pod- 
jetja spadajoča dela. 

Za podjetje podpisujejo: 
Pušnik Lenart, poslovodja, Lenart 

Ivana, preds. upravn. odbora in Mrav- 
ljak Dominik, po zakonitih pooblasti- 
lih. 

Št.  11/3-31/278-1952 8205 
Besedilo: Občinska pekarna Muta. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obč. LO Muta (odločba št. 60/52 dne 
12. VIL 1952). 

Poslovni predmet: Vsa v stroko pod- 
jetja spadajoča dela. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kogelnik Slavko, poslovodja, Lenart 

Ivana, preds. upr. odbora in Mravljak 
iJomiuiL, po zakonitih pooblastilih. 

Št.   11/3-51/276-1932 8200 
OLO Slovenj Gradec, odd., za gospod, 

dne 20.  avgusta  1952. 
191U. 

Besedilo: Mestni čcsalni salon, Slo- 
venj Gradec. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
LO MO Slovenj Gradec (št. pov 51/52 
dne 21. Vil. 1932). 

Poslovni predmet: Vsa v stroko pod- 
jetja spadajoča dela. 

Za podjetje podpisujejo: 
Uakskobler Rozalija, poslovodja, Po- 

lanec Marija ter Kovačič Franjo, pred- 
sednik upr. odbora, po zakonitih poob- 
lastilih. 
OLO Slovenj Gradec, odd. za gospodar, 

due 21. avgusta  1952. 
Št. 11/3-31/292-1952 8204 

1911. 
Besedilo: čevljarska delavnica »Pod- 

plat«. Radlje ob Dravi. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obč. LO Radlje ob Dravi (št. 79/1 dne 
24. V. 1952). 

Poslovni predmet: Vsa v stroko spa- 
da •••-• dela. 

Podjetje zastopajo in zanj podpisu- 
jejo: 

Oobovnik Miha, poslovodja in Ter- 
nik \alentin predsednik upr. odbora, 
po zakonitih pooblastilih. 

Št.   11/50-31/284-1932 8210 
Besedilo: Mesarija trga Radlje oh 

Dravi. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obč. LO Radlje ob Dravi (odločba št 
11/97/1-1952 dne 24. VI. 1952). 

Poslovni predmet: Vsa v stroko pod- 
jetja spadajoča dela. 

Za   podjetje  podpisujejo: 
Plaznik Matija, poslovodja in Maček 

Franc, poslovodja krojaške delavnice, 
po zakonitih pooblastilih. 

St. •/3-31/289-1952 8805 

Besedilo: Splošna kolarska delavnica 
Radlje ob Dravi. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
Obč. LO Radlje ob Dravi (odločba št. 
79/6-1952 dne 24. VI. 1952). 

Poslovni predmet: Vsa v stroko pod- 
jetja spadajoča dela. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ternik    Ivan,    poslovodja,    Rakovec 

Franc, predsednik upr. odbora in Vil- 
tuznik Franc, po zakonitih pooblastilih. 

Št.   II/-31/290-1952 8211 
OLO Slovenj Gradec, odd., za gosp. 

dne 22. avgusta 1952. 

1912. 
Spremembe 

Besedilo: Kemična tovarua, Domžale. 
Izbriše se Kraupner Marija, v d. 

glavnega računovodje, in vpiše 
Cerar Ljubica, šef računovodstva, ki 

sopodpisuje listine navedene v 47. čle- 
nu szdgp. 

Št. 243—340/2—1932 8747 
Besedilo: »Sloveni ja-les<, podjetje za 

izvoz lesa in lesnih produktov, Ljub- 
ljana. 

Izbrišeta se Pretnar Janez, glavni di- 
rektor, in vpiše 

Dermastia Mihaela, direktor, ki pod- 
fiisuje samostojno, v obsegu zak. poob- 
astil in pravil podjetja. 

Št. 243—345—1952 8746 
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana 

dne 6. septembra 1952. 
1913. 

Besedilo: Izvozno podjetje »Sloveni- 
ja-vinoc, Ljubljana. 

K poslovnemu predmetu se pripiše 
dostavek: č) priprava desertnih vin in 
proizvodnja vseh vrst brezalkoholnih 
pijač; d) prodaja na drobno v svojih 
prodajalnah vseh vrst stekleni.'-nih '- 
koholnih pijač in prodaja vseh vrst 
brezalkoholnih pijač na debelo in na 
drobno. 

Št. 243-47/4-1932 8743 
Besedilo: Tovarna sanitetnega ma- 

teriala, Vir pri Domžalah. 
Vpiše se Kraševec Marica, namestnik 

računovodje, ki sopodpisuje v odsotnosti 
računovodje v istem obsegu. 

Št. 243-334/5-1952 8742 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 16. septembra 1952. 
1914. 

Besedilo: >Pdvrtnina-Sadje«, Celje. 
Poslovni predmet odslej: Odkup sad- 

ja, zelenjave, gozdnih sadežev, zdra- 
vilnih zelišč in vseh kmetijskih pridel- 
kov, ki so predmet prostega odkupa 
ter zalaganje domačih in inozemskih 
tržišč s temi artikli na drobno in na 
debelo; predelava industrijskega sadja 
v destilat. • 

MLO Celje, odd. za gospodarstvo 
dne   25.   julija   1952. 

Št. 579-1952 6951 
1915. 

Besedilo: »Ekonomija« OLO Celje 
okolica. Založe. 

Izbriše se Yrbnjak Alojz, upravnik 
in vpiše 

Kolenko Vinko, upravnik, ki podpi- 
suje samostojno po zakonitih poobla- 
stilih ter Korošec Stanko, ki sopodûi- 
suie v istem obsegu listine po 47. čienu 
szdgp. 
OLO Celje okolica, odd. za gospodar, 

dne 9. julija 1952. 
Št. 2618/1-1952 6463 

1916. 
Besedilo: Splošno trgovsko podjetje, 

Črnomelj. 
Izbrišejo se poslovalnice Semič, Kot 

in Črmošnjice. 
Št.  2795/2 8818 

Besedilo: Splošno trgovsko podjetje, 
Črnomelj. 

Vpiše se Vrščaj Katarina, iz Čruom- 
lja, ki sopodpisuje skupno z upravni- 
kom in knjigovodjem. 

št. 820/3-52 8819 
OLO   Črnomelj,  odd.   /.a   gospodarstvo 

dne 22. septembra  1952. 
1917. 

Besedilo: Mestna gospodarska poUjet- 
ja. Ajdovščina. 

Izbrišejo   se   poslovalnice   /eleznine. 
tkanine,  lestvin št. 1, št. 2 št. 5 sadje 
zelenjava,  mleko ina,  gostilna,   restav- 
racija, kavarna in okrepčevalnica. 

OLO Gorica, odd. za gospodarstvo 
dne 3. septembra  1952. 

št.   II/1 -IX.   1000/83 8517 
1918. 

tiesedilo: ;.>Mesarija<, škof ja Loka. 
\ piše se 
I oma nu Rati, knjigovodja, ki sopod- 

pisuje po 47. čleuu szdgp in Gregorin 
Marta, blagajničurka, ki podpisuje za 
upravnika in za knjigovodjo v prime- 
ru njune odsotnosti. 

OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 
dne  25.  avgusta   1952. 

št.   2601/2 7990 
1919. 

Besedilo:- Mestna pekarna, Brežice. 
Izbriše se Juršič Zofija, ni/, knjigo- 

vodja in vpiše 
Umek Binka / istimi poblastili. 

OLO Krško,  oddelek za gospodarstvo 
dne II. septembra 1952. 

št. 6337/2-Ar. 8493 
1920. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Glia- 
ce«, Ljubljana. 

Podpisnik: Izbriše se Lipovec Valen- 
tina, in vpiše 

lludeček Jože. 
MLO za glavno mesto Ljubljana 

oddelek za gospodarstvo 
dne  29.  avgusta   1452. 

Št. G 2754/52 8061 
1921. 

Besedilo: Ljubljanska tovarna hranil 
(Ljubljana, šmartinska c. 30). 

Izbriše se Vrhunc Milan in vpiše 
Kele Friderik, direktor. 

Št. G 2547/52 8552 
Besedilo: >Moda«, Ljubljana (Šent- 

vid 90). 
Izbriše se Splihal Marija, nižji knji- 

govodja in vpiše 
Rink Blaž, krojaški mojster. 

Št. G 1949/52 8554 
Besedilo:   Rafinerija   dragih   kovin 

(Ljubljana, Ilirska ul. 6) 
Izbriše se Kramarič Emilija in vpiše 
Favai Majda, nižji računovodja. 

Št. G 3124/52 8550 
MLO za glav. mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 13. septembra 1952. 

1922. 
Besedilo: Mestni brivsko frizerski sa- 

lon, Litija. 
Izbriše se Zrimšek Rudolf, upravnik, 

in vpiše 
Babnik Viktor, upravnik, ki podpisu- 

je samostojno po pravilih podjetja. 
OLO Ljubljana okol., odd. za gospod, 

dne 2. septembra 1952. 
Št. 11—1431/168—1952 8157 
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165. 

Na podlagi 22. točke 4. člena zakona o Prezidi j u 
Ljudske skupščine LR Slovenije z dne 23. aprila 1947 
in drugega odstavka 29. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin z dne 8. julija 1952 izdaja 
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu 
Tekstilne tovarne »Inteks« v Kranju in po zaslišanju 
Ljudskega odbora mestne občine Kranj 

ukaz 
o prenosu pravice gospodarjenja z zemljišči in 

poslopji od Ljudskega odbora mestne občine Kranj 
na republiško podjetje »Inteks« 

1. člen 
Od Ljudskega odbora mestne občine Kranj se brez 

povračila protivrednosti prenese na republiško pod- 
jetje Tekstilno tovarno »Inteks« v Kranju pravica 
gospodarjenja z nepremičninami pare. št. 126/5 — gozd, 
št. 129/6 — travnik in št. 129/? — travnik, ki so vse- 
tri pripisane vložku št. 85 k. o. Huje, ter pare. št. 129/4 
— hiša, št. 129/5 — travnik in št. 152/2 — travnik, ki 
so vse tri pripisane vložku št. 62 k. o, Hn;<\ 

2. člen 
Ta ukaz velja takoj. 

U. št. 119 
Ljubljana, drie 5. oktobra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPURUKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

166. 
Nu podlagi 22. točke 4. člena zakona o Prezidiju 

Ljudske skupščine LR Slovenije z dne 23. aprila 1947 
in drugega odstavka 29. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin z dne 8. julija 1952 izdaja 
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu 
republiškega podjetja »Tiskanina«, tovarne tiskanega 
blaga v Kranju, in po zaslišanju Ljudskega odbora 
mestne občine Kranj 

ukaz 
o prenosu pravice gospodarjenja z zemljiščem od 
Ljudskega odbora mestne občine Kranj na repu- 

bliško podjetje »Tiskanina« 

1. člen 

Öd Ljudskega odbora mestne občine Kranj se 
brez povračila .protivrednosti prenese na republiško 
podjetje »Tiskanina«, tovarno tiskanega blaga v Kra- 
nju, pravica gospodarjenja z nepremičnino pare. št. 
881/4 — njiva, ki je pripisana vložku št. 679 k. o. 
Kranj. 

2. člen 
Ta ukaz velja takoj. 
U. št. 121 
Ljubljana, dne 10. oktobra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. J»siP Vidmar 1. r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
167. 

Na podlagi 1. člena in četrtega odstavka 3. člena 
zakona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih 
znamenitosti v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list 
LRS, št. 23-137/48) izdajam po predlogu Zavoda za 
spomeniško varstvo LRS in v sporazumu s predsed- 
nikom vlade LRS 

odločbo 
o zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov zdravilišča 

Rogaške Slatine ter gozdov v  njegovi okolici 

1. Vsi drevesni in gozdni parki, nasadi, drevoredi 
in drevesne skupine zdravilišča Rogaška Slatina ter 
gozdovi v bližnji okolici zdravilišča, ki se goje kot 
gozdni parki, — zaokrožen kompleks posebne prirodne 
lepote, na katerem rastejo poleg domačega tudi ne- 
katere vrste tujega, eksotičnega drevja in lepotičnega 
grmovja in ki je namenjen s svojimi udobno speljani- 
mi potmi in stezami, s številnimi lepimi počivališči in 
razglednimi točkami zdraviliškim gostom za oddih in 
okrepitev zdravja, — okras samega kraja, ki ga je 
treba ohraniti in skrbno negovati in varovati glede na 
svetovni sloves in ugled zdravilišča, se zaradi svo- 
jega zemljepisnega, dendrološkega, zdravstvenega, 
estetskega in turistično-propagandnega pomena zava- 
rujejo kot prirodna znamenitost. 

2. Zavarovano območje drevesnih in gozdnih par- 
kov ter gozdov, ki se razprostirajo okrog zdravilišča 
v neposredni bližini kakor tudi na štirih perifernih 
gričih, ki obdajajo Rogaško Slatino, in sicer vzhodno 
na Janini in Tavčarjevem hribu ter zapadno na Lo- 
buli in Tržaškem hribu, obsega 164 zemljiških parcel 
(kulturne vrste: gozd, gozd-park, travnik-park), od 
teh 112 splošno ljudsko premoženje, ostalih 52 pa v 
zasebni lasti, in sicer: 

a) o k. o. Rntanska vas I in H parcele št. 7, 9, 10, 
12, 15/1, 17/4, 19/20. 21/1, 341, 542, 343/1, 343/2, 345, 344/1, 
344/2, 348/6, 548/8, 348/9, 554/1, 371, 372, 390, 593/1, 
594/5, 394/6, 400/1, 401/1, 406/11, 426/1, 426/2, 479, 480, 
481/2. 

b) v k. o. Spodnje Sečeoo parcele št. 261/3. 262, 
263, 269, 270, 271, 275, 276, 278/1, 278/2, 279/1. 

c) v k. o. T'ržišče parcele št. 11, 12, 16, 17, 18, 19, 
20, 29, 33, 50, 53, 55, 58, 59/2, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 78/1, 
78/2, 78/3, 81/1, 81/2, 83/1, 90, 92, 94/1, 94/2, 96/1, 97, 98, 
99, 100, 105, 107, 108, 109, 111/1, 112, 113/2, 125, 127, 129, 
130, 135/3, 155, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 147, 157, 164, 
165, 166/1, 167/1, 167/2, 168, 169, 185, 197/1, 197/2, 197/5, 
197/4, 198/1, 198/5, 198/4, 199, 201/1, 204/1, 204/2, 204/5, 
205, 209, 215/5, 215/9, 827/1, 827/2, 845, 875, 876, 896, 897, 
898/1, 898/2, 899, 900, 901, 905/1, 905/4, 905/5, 905/6, 905/7, 
905/8, 905/10, 903/12, 904, 905, 911/2, 911/5, 917/1, 919/1, 
925/1, 925/2. 

d) v k. o. Topole parcele št. 285, 286, 287/1, 298, 
536, 495, 496, 498/1, 498/2, 499/1. 

Zavarovane parcele imajo skupno površino 
114.1698 ha. 

3. Na zavarovanem območju drevesnih in gozdnih 
parkov ter gozdov je prepovedano: 

a) sekanje dreves, lepotičnega grmovja in grmov- 
ja, ki raste v parkih, kakor tudi kleščenje in trganje 
vej, puljenje sadik ali kakršno koli drugo poškodo- 
vanje drevja in nasadov; 
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b) hoja izven obstoječih poti in stez; 
c) poleganje po nasadih kakor tudi odmetavanje 

papirja in drugih odpadkov; 
č) poškodovanje in odstranjevanje postavljenib 

svarilnih in orientacijskih tablic ter drevesnih etiket. 
4. Posamezna drevesa, ako niso bolna ali suha, 

dalje lepotični grmi in grmi sploh, ki rastejo v parkih, 
se smejo posekati le z dovoljenjem pristojnega občin- 
skega ljudskega odbora v sporazumu z upravo zdra- 
vilišča in Gozdno upravo v Rogaški Slatini. 

5. Za graditev novih stavb je na vsem zavarovanem 
območju razen dovoljenja po splošnih stavbenih pred- 
pisih potrebno še dovoljenje Zavoda za spomeniško 
varstvo LRS. 

6. Ob prodaji zavarovanih nepremičnin jih mo- 
rajo prodajalci poprej ponuditi v odkup Zavodu za 
spomeniško varstvo LRS ali ustanovi, ki jo Zavod 
določi. 

Zavod oziroma od njega določena ustanova mora 
najpozneje v 30 dneh izjaviti, ali uporabi svojo pred- 
kupno pravico. 

7. Lastniki oziroma upravni organi vzdržujejo in 
negujejo zavarovane nepremičnine na svoje stroške. 

8. Varstvo zavarovanih parkov in gozdov pripada 
po prednjih predpisih lastnikom oziroma upravnim 
organom. 

Po predpisih splošnega zakona o ljudskih odborih 
sodeluje pri varstvu občinski ljudski odbor Rogaška 
Slatina, ki naj domače prebivalstvo seznani s predpisi 
te odločbe, organizacija varstva pa pripada okraj- 
nemu ljudskemu odboru Celje okolica. 

Vrhovno vodstvo in splošno nadzorstvo nad zava- 
rovanimi nepremičninami ima Zavod za spomeniško 
varstvo LRS. 

9. Kršilci te odločbe se kaznujejo po 19. členu 
zakona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih 
znamenitosti v LRS z dne 21. maja 1948 (Uradni list 
LRS, št. 23-137/48) v zvezi s 1. členom V/l zakona 
o vskladitvi predpisov o kaznivih dejanjih in pre- 
krških r zakonih Ljudske republike Slovenije s ka- 
zenskim zakonikom in z uvodnim zakonom h kazen- 
skemu zakoniku z dne 15. VI. 1951 (Uradni list LRS, 
št. 21-110/51). 

10. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 875/6-52 
Ljubljana, dne 10. maja 1952. 

Minister — predsednik Sveta vlade LRS 
za prosveto in kulturo: 

Strinjam se! Boris Ziherl 1. r. 
Predsednik vlade LRS: 

Jiliha Marinko 1. r. 

Pregled »Uradnega lista FLRJ« 
Številka 49 z dne 2. oktobra 1952 

566. Ukaz o podpisovanju aktov Gospodarskega sveta 
vlade FLRJ. 

567. Odločba o razveljavitvi odločbe o povračilu (re- 
gresu) razlik pri ceni sladkorja za podjetja ži- 
vilske industrije. 

568. Odredba o začasni prepovedi uvoza nekaterih 
proizvodov. 

569. Odredba o načinu kupovanja in prodaje deviznih 
sredstev, ki velja za urade, zavode in družbene 
organizacije. 

570. Odredba o načinu plačevanja reparacijskcça m 
restitucijskega blaga investicijskega značaja ier 
prevoznih in drugih stroškov, ki se nanašajo na 
to blago, v  letu  1952. 

571. Odredba o izdajanju potniških čekov, bančnih 
čekov in čekov za kmetijske pridelke in o upo- 
rabljanju obračunskih čekov. 

572. Odredba o dajanju statističnih podatkov s pod- 
ročja prosvetnega, znanstvenega in kulturnega 
življenja. 

573. Splošno navodilo o dopolnitvi splošnih navodil 
za sestavljanje in vodstvo državnih matičnih 
knjig. 

574. Odločba o obračunu dohodka gospodarskih orga- 
nizacij na podlagi evidence banke in o izplače- 
vanju doseženega sklada za plače. 

575. Odločba o razveljavitvi odločbe o prodaji deviz- 
nih sredstev zasebnikom. 

576. Odločba o pogojih za uvoz blaga in sredstev eko- 
nomske pomoči. 

577. Odločba o odobritvi ustanovitve in dela Zveze 
društev športnih ribičev FLRJ. 

578. Odločba o doplačilni frankovni in portovni poštni 
znamki ob Tednu Rdečega križa 1952. 

579. Odločba o jugoslovanskih standardih za izdelke 
kemične in živilske industrije. 

580. Odločba o jugoslovanskih standardih za risbe v 
strojništvu. 

581. Odločba o jugoslovanskih standardih za cevi za 
zakovice. 

582. Odločba o jugoelovanskih standardih za cevi za 
pohištvo in tanko jekleno pločevino za globoko 
vlečenje. 
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168. Navodilo za določanje gospodarskih zavodov, katerih 
delavci in uslužbenci volijo odbornike v zbore pro- 
izvajalcev. 

169. Odločba o preimenovanju šol za učence v gospodarstvu. 
170. Odlok OLO Ljubljana okolica o obratovalnem času 

gospodarskih podjetij. 
171. Odlok OLO Murska Sobota o obratovalnem času gospo- 

darskih podjetij. 

172. Odlok MLO Ljubljana o odpravi odloka o nazivih in 
plačah uslužbencev v logarski službi. 
Odlok OLO Ljubljana okolica o razveljavitvi odloka 
o javnem redu in miru OLO Kamnik. 
Odlok OLO Trbovlje o razveljavitvi odloka o nazivih 
in plačah v logarski službi. 

173. 

174. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 
168. 

Na podlagi drugega odstavka 90. člena zakona o 
volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov z 
dne 8. julija 1952 izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR 
Slovenije naslednje 

navodilo 
za določanje gospodarskih zavodov, katerih delavci 
in uslužbenci volijo odbornike v zbore proizvajalcev 

Za gospodarske zavode, katerih delavci in usluž- 
benci volijo odbornike v zbore proizvajalcev, se štejejo 
tisti gospodarski zavodi s samostojnim finansiranjem, 
ki se, opravljajoč javno službo, ukvarjajo s proizvodnjo 
ali s prometom blaga oziroma s storitvami za plačilo. 

U St. 122 
Ljubljana, dne 18. oktobra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej L r. Josip Vidmar 1. r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
169. 

Da se prilagodijo imena strokovnih sol določbam 
uredbe o strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, št. 39/ 
1952), izdajam 

odločbo 
o preimenovanju šol za učence v gospodarstvu 

1. Sedanjo šole za učence v gospodarstvu^ stro- 
kovne nadaljevalne šole in obrtne nadaljevalne šole se 
preimenujejo v vajenske šole z dodatkom stroke, na 
primer vajenska šola za lesno stroko v Ptuju, vajenska 
šola za razne stroke v Mariboru. 

2. Upraviteljstva vajenskih šol morajo naročiti za 
šole nove uradne pečate in štampiljke v skladu s 1. 
točko te odločbe. 

3. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. IV—3579/2—52 
Ljubljana, dne 22. septembra 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Ziheri 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
170. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19—89/52) ter 
8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46—428/51) izdaja okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica na svoji četrti redni seji dne 11. okto- 
bra1952 odlok 

o obratovalnem času gospodarskih podjetij 
na območju okraja Ljubljana okolica 

A. OBRATOVALNI CAS 

I. Ob delavnikih 
Trgovinske   obratovalnice 

1. člen 
Trgovine se odprte, če ni v naslednjih členih do- 

ločeno drugače, v zimskem času od 8. do 12. in od pol 
15. do 18. ure, v poletnem času, v mesecih maju, juniju, 
juliju in avgustu pa od 7. do 12. in od 16. do pol 19. ure. 

2. člen 
Za trgovine, ki so navedene v prejšnjem členu, velja 

osemurni delovni čas, ki traja v zimskih mesecih od 8. 
do 12. ure in od 14 do 18. ure, v poletnih mesecih, v 
maju, juniju, juliju in avgustu pa od 7. do 12. in od 
16. do 19. ure. 

Delovni čas, ki začenja pred obratovalnim časom 
oz. ki traja preko obratovalnega časa, ki je določen per 
prejšnjem členu, je namenjen rednemu internemu po- 
slovanju v trgovini.        j  vj^ 

Prodajalnice svežega mesa so odprte v poletnem 
času od 6. do 11. ure, v zimskem času od 7. do 12. ure. 
Ce prodajajo tudi prekajeno meso, obratujejo popoldne 
kakor druge trgovine. 

Prodajalnice kruha in mlekarne so odprte od 6. do 
12. in od 15. do 18. ure. 

Slaščičarne so odprte od 7. ure nepretrgano do 

^ ure- 4 člen 
Za obhodno prodajo blaga velja urnik kakor za 

prodajo v stalni obratovalnici. 
Izjemoma je dovoljeno prodajanje časopisov, revij 

in pečenega kostanja od 6. do 20. ure. 

5. člen 
Glede  prodajnega  časa  za  blago  na sejmih, in 

tržnih prostorih veljajo določbe sejmskih in tržnih 
redov. 
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Obrtne  delavnice 

6. člen 
Obrtne delavnice so, če ni v naslednjih členih do- 

ločeno drugače, odprte od 8. do 12. in od 13. do 17. ure, 
v poletnih mesecih, v maju, juniju, juliju in avgustu 
pa od 7. do 12. ter od 13. do 16. ure. 

7. člen 
Brivske, lasuljarske in manikerske obratovalnice so 

odprte od 7. do 12. in od 14. do 18. ure, ob sobotah in 
dnevih pred državno priznanimi prazniki pa od 7. do 
12. in od 14. do 20. ure. 

8. člen 
Pekarne in slaščičarske delavnice obratujejo od 6. 

do 17. ure. 
Pripravljalna dela, kakor kurjenje peči, pristavlja- 

nje kvasa in mešanje testa, se smejo pričeti ob 4. uri 
in se sme v ta namen zaposliti le nujno potrebno 
osebje. 

Ob ponedeljkih in dnevih po državno priznanih 
praznikih smejo pekarne obratovati od 5. do 18. ure, 
pripravljalna dela ob teh dnevih pa se smejo pričeti 
ob 3. uri. 

9. člen 
Mehanične, avtomehanične in kovaške delavnice 

smejo biti odprte tudi čez poldan, če je treba izvršiti 
neodložno in nujno popravilo vozila ali jih oskrbeti 
s potrebnimi nadomestnimi deli. 

Podkovske delavnice smejo poleg tega biti odprte 
tudi še eno uro pred rednim in eno uro po rednem de- 
lovnem času. 

Gostinske   obratovalnice 
10. člen 

1. Gostinske obratovalnice v krajih Kamnik, Kam- 
niška Bistrica, Domžale, Medvode, Litija, Vrhnika in 
Logatec so odprte ob delavnikih do 23. ure, ob sobotah, 
nedeljah in državno priznanih praznikih do 24. ure, v 
drugih krajih na območju okraja Ljubljana okolica pa 
so gostinske obratovalnice odprte ob delavnikih do 
22. ure, ob sobotah, nedeljah in državno priznanih 
praznikih pa do 24. ure. 

V gostinskem podjetju »Iški dome v Iškem Vint- 
garju je v poletni sezoni, t. j. v času od 1. maja do 
1. oktobra ob delavnikih obratovalni čas do 23. ure, 
ob sobotah, nedeljah in državno priznanih praznikih 
pa do 24. ure. 

Pred 1. majem in po 1. oktobru pa za ta gostinski 
obrat velja obratovalni čas kot v drugih krajih okraja 
Ljubljana okolica. 

2. Kavarne so odprte ob delavnikih do 24. ure, ob 
sobotah, nedeljah in državno priznanih praznikih pa 
do 1. ure. 

3. Delavsko uslužbenske restavracije in menze v 
območju okraja so odprte od 5. do 8., od 12. do 16. in 
od 18. do 22. ure. 

4. Bifeji — okrepčevalnice so odprte od 6. do 20. 
ure, ob nedeljah in drugih dela prostih dnevih pa od 
7. do 14. ure. 

Gostinski obrati se ne smejo odpirati pred 5. uro, 
morajo pa se odpreti najpozneje do 7. ure. 

11. člen 
Gostinske obratovalnice s prenočišči smejo gostom 

postreči tudi po času, določenem za zapiranje v 10. 
členu, vendar najdalj pol ure po prihodu zadnjega 
vlaka. 

12. člen 

Dovoljene igre kot n. pr. balinanje, kegljanje in 
podobno se smejo na prostem igrati do 22. ure, v zapr- 
tih prostorih, kjer to ne moti nočnega počitka, ta ome- 
jitev ne velja, vendar se mora igranje zaključiti pol 
ure pred koncem obratovalnega časa, ki ga predvideva 
ta odlok za dotično vrsto gostinskega obrata. 

Po 24. uri se z godbo, petjem ali sicer z obratova- 
njem v gostinskih obratih ne sme motiti soseščine 

Pisarne 
13. člen 

Industrijske pisarne, pisarne obrtnih delavnic in 
prevozniške pisarne ter podobne obratovalnice obra- 
tujejo od 6. do 14. ure. 

II. Ob nedeljah in državno priznanih praznikih 

14. člen 
Ob nedeljah in državno priznanih praznikih mo- 

rajo biti vse trgovine in obrtne delavnice zaprte, ko- 
likor v naslednjem niso dovoljene izjeme. 

15. člen 
Ob dnevih, omenjenih v prejšnjem členu, smejo 

biti odprte: 
1. prodajalnice cvetja od 8. do 12. ure, 
2. slaščičarne od 7. do 20. ure, 
3. fotografske delavnice od 7. do 12. ure, 
4. brivske, lasuljarske in manikerske delavnice od 

7. do 11. ure. 
Ljudski odbori mestnih občin se pooblaščajo, da za 

nedelje in državno priznane praznike odredijo v skladu 
z veljavnimi predpisi in običaji za v tem členu nave- 
dene obrate poseben delovni čas za svoja območja. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 
16. člen 

Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovinske, 
obrtne in gostinske obratovalnice ne glede na to, ali 
pripadajo državnemu ali zadružnemu ali zasebnemu 
sektorju. 

Odlok ne velja: 
1. za podjetja za prevoz oseb in blaga z vozovi ali 

z motornimi vozili, 
2. za garaže in črpalke pogonskega goriva in ma- 

zilnih olj, 
3. za prodajo časopisov, 
4. za prodajalnice tobaka in monopolskih pred- 

metov, 
5. za industrijske obrate in 
6. za obhodno obrt. 

17. člen 
Obrati morajo biti odprti v času, določenem s tem 

odlokom. 
Ob čaeu, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 

se morajo zapirati vsi dohodi v prostore, ki so določeni 
za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v obratovalnem pro- 
storu trgovine ali obratov, je treba postreči, vendar pa 
to redoma ne sme trajati delj kot pol ure po času, do- 
ločenem za zapiranje. V gostinskih obratovalnicah se 
pol ure pred časom, določenem za zapiranje, ne sme 
postreči niti z jedjo niti s pijačo. 

Imetniki obrta kakor tudi članom njegove družine 
je dovoljeno prebivati in delati v lokalu tudi ob času, 
ko je ta za promet z občinstvom zaprt. 

V obrtnih in rokodelskih delavnicah oz. obratoval- 
nicah, v katerih iz higienskih razlogov ni mogoče delati 
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Letnik IX 

Izšel je 

Priloga k 30. kosu z dne 21. oktobra 1952 Št. 30 

Razglasi in objave 

Krajevni imenik LES 
z upravno razdelitvijo Ljudske republike Slovenije, abecednim imenikom 
naselij z označbo občine, okraja in pošte, abecednim imenikom občin z 
označbo okraja in sodišča ter zemljevidom. 

Strani 224, cena 290 din. 
Naše naročnike zlasti ljudske odbore in njihove odbornike ter usluž- 

bence, organe državne uprave, podjetja, sindikalne in frontne organizacije 

opozarjamo 
glede na razpisane volitv6 ljudskih odborov in glede na novo ureditev 
volilnega sistema na naše knjižice: 

Zakon o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov. 
Cena 38 din. 

Pravkar je izšla tudi knjiga , 
Ljudski odbori, organi ljudske samouprave, ki jo je spisal dr. Josip 

Globevnik. Knjiga na kratko opisuje razvoj ljudskih odborov od dni na- 
rodnoosvobodilnega boja pa do najnovejše ureditve, splošnega zakona o 
ljudskih odborih in na njegovi podlagi izdanih republiških zakonov o 
ljudskih odborih, opiše razlike med sedanjo in prejšnjo ureditvijo in po- 
drobno razlaga novo ureditev. Knjiga je nekak komentar k zveznemu 
zakonu in republiškemu zakonu o ljudskih odborih. Obseg 252 strani, 
cena 290 din. 

Ker so knjižice o republiških zakonih o ljudskih odborih zaradi 
velikega povpraševanja že razprodane, smo ponovno  ponatisnili 

Zakon o občinskih ljudskih odborih 
Zakon o okrajnih ljudskih odborih. 
Cena je ostala ista, 38 din. 

»Uradni list LRS«, Ljubljana, Kidričeva 5, 
poštni predal 336 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
Tovarna pisalnih strojev, 

1940. 
Besedilo 

Ljubljana. ,      ... 
Poslovni predmet: Industrijsko iz- 

delovanje pisalnih strojev. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada L,US>, 

odločba št. II-810/1-52 z dne 2. IX. 19P2. 
Za podjetje podpisujeta: . 
Galof Albin, direktor, samostojno, v 

obsegu zakonskih pooblastil m pravu 
podjetja, in Stare Leon, vodia gospo- 
darsko-računskegu sektorja, ki sopoa- 
pisuje listine po 47. členu szdçp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 9. septembra 1952. 
St. 243-347-1952 8744 

1941. 
Besedilo: »Etok, tovarna esenc m 

eteričnih olj, Celje, skrajšano: »Mol«, 
Celje. 

Poslovni predmet: Izdelovanje esenc, 
ekstraktov, arom, naravnih in umetnin 
dišavnih snovi, eteričnih olj • alkonoi- 
fcih pijač na industrijski način. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- 
ločba št. II-612/1-52 z dne 4. VII. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zaveršek Martin, v. d. direktorja, sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, Mundo. Franc, glavni 
računovodja, sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp. 

St. 243-366-1952 9152 

Besedilo: Tovarna usnja, Rečica ob 
Savinji. 

Poslovni predmet: Izdelovanje pod- 
platnega usnja in usnja za golenice na 
industrijski način. 

Ustanoviteli podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. II-146/1-1952 z dne 1. III. 
1592. 

Za podjetje podpisujejo: 
Vorgič Ignac, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja, Banko Maks, namestnik, v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu, Po- 
gelšek Franc, vodja računsko-gospo- 
darskega sektorja, sopodpisuje listine 
po 47. členu szdgp. 

St. 243-367-1932 9151 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 4. oktobra 1592. 

1942. 
Besedilo: Lesne obrtne delavnice, 

Celje. 
Poslovni predmet: Izdelovanje lesne 

galanterije, kolarstvo, izdelovanje les- 
nih športnih potrebščin, ščetk in čopi- 
če v. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Celie, 
odločba št. 1226/1952-5 z dne 11. VII. 
1932. 

Gospodarski voditelj: MLO Celje, 
svet za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Hočevar Stane, ravnatelj, v obsegu za- 

konitih pooblastil in pravil podjetja/ 
Pertot Majda, računovodja, sopodpisu- 
je listine po 47. členu szdgp. 
MLO Celje, oddelek za gospodarstvo 

dne 30. julija 1952. 
St. IX—1094-1952 1.982 

1943. 
Besedilo: Ekonomija deškega vzga- 

jalisča, Gradac. 
Poslovni predmet: Izboljšanje in 

olajšanje prehrane gojencem vzgaja- 
lišča. 

Podjetje je ustanovil: Svet za kul- 
turo in prosveto pri vladi LRS, Ljub- 
ljana. 

Za podjetje podpisuje: 
2alohar Ciril, upravnik. 

St. 2478/1 7600 
Besedilo: Podjetje učne delavnice 

deškega vzgajalisča v Gradacu. 
Poslovni predmet: Učenje in vzgaja- 

nje gojencev vzgajalisča. 
Podjetje je ustanovil: Svet za kul- 

turo ni prosveto pri vladi LBS, Ljub- 
ljana. 

Za podjetje podpisuje: 
Zalohar Ciril, upravnik. 

St. 2478/2 7*599 
OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 

dne 16. avgusta 1952. 
1944. 

Besedilo: čevljarska delavnica, No- 
va Gorica. 

Poslovni predmet: Popravila in izde- 
lava nove obutve. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: LO mestne občine Nova Go- 
rica, odločba št. 1272 z dne 2. IX. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Komel Ludvik, upravnik in Vogr'ï 

Sergej, računovodja, po zakonitih po- 
oblastilih. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 25. septembra 1952. 
Št. II/1-IX-10O0/97 8959 

1945. 
Besedilo: Čevljarna »Storžič«, Visoko 

(št. 6). 
Poslovni predmet: IzdeLva vseh vrst 

novih čevljev. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: Obč. LO Šenčur (odločba št 
280/52 dne 16. IX. 1952). 

Za podjetje podpisujejo: 
Ro»elj Ignac, upravnik Sekne Ana, 

knjigovodkinja, in Frantar Janez, 
predsednik delavskega sveta, v olse- 
gu zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 
OLO Kranj, oddelek za gospodar'' 

dne 23. septembra 1952. 
Št 3176/2 8938 
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1946. 
Besedilo: Remont čevljarskih stro- 

jev, Kranj, Savska cesta. 
Poslovni predmet: Popravila čevljar- 

skih strojev, nadomestnih delov in se- 
kalnih nožev po naročilu podjetij, na- 
bava in prodaja rezervnih delov iu 
fornitur za stroje čevljarske industrije. 

Ustanovitelj podjetja: LO mestne 
občine Kranj, odločba št. 3064/52 z dne 
9. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: LO mestne ob- 
čine  Kranj,  oddelek za  gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Legat Karol, upravnik in Reš Mara, 

računovodja. 
LO MO Kranj,  odd. sta gospodarstvo 

dne 6. oktobra 1952. 
St. 5291 9196 

1947. 
Besedilo: Občinski mlin, Stična. 
Poslovni predmet: Mletje žitaric. 
Ustanovitelj in splošni upravni vodi: 

telj: LO občine Stična, odločba št. 10/1 
z dne 1. VIII. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bašelj Jože, tehnični vodja, samo- 

stojno po pravilniku. Seme Janez, 
predsednik občine Stična, nadomešča 
tehničnega vodjo v odsotnosti, Lesjak 
Ignacij, računovodja, vse vpise finanč- 
nega  in  kreditnega pomena. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 3. septembra 1952. 

II. Št. 1431/185-1952 8245 
1948. 

besedilo: Občinski mlin in oljarna, 
Cezanjevci. 

Gospodarski voditelj: Obč. LO Ce- 
zanjevci. 

Za podjetje podpisujejo: 
Smodiš    • eliks,    upravnik,     Rudolf 

Amalija, knjigovodja, in Razlag Milan, 
tajnik Obč. LO Cezanjevci. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 9. septembra 1952. 
Št. II. 1650—1605/5 8497 

1949. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

»Pivo-Depo« (Murska Sobota, Koci':- 
va 3). 

Poslovni predmet: Nakup in prooaja 
piva na debelo. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
LO mestne občine M. Sobota. 

Za podjetje podpisujeta: Faflik Vik- 
tor, poslovodja, in Žitek Elizabeta, ra- 
čunovodja. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodars4  > 

dne 23. septembra 1952. 
Št.   •—8532/1—52 8975 

Spremembe   . 
1950. 

Besedilo: Goriške opekarne, Bilje pri 
Gorici. 

Izbriše se Kramar Franc, glarni ra- 
čunovodja, in vpiše 

Nemec Zdravko, glavni računovodja, 
ki sopodpisuje listine, navedene v 47. 
členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

doe 8. steötembrartl9!fe. 
Št. 245-^24572—13*2 8745 

1951. 
Besedilo: Eleklromehaniêna delavni- 

ca. Črnuče. 
Izbriše se Grčar Bogomir in vpiše 
Kronegger Marcel, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak. po- 
oblastil in pravil podjetja. 

St. 243#49•1-1952 9161 

Besedilo: Tovarna usnja, Ljutomer. 
Izbriše se Avsec Jernej, direktor, in 

vpiše 
Martinušič Ivo, v. d. direktorja, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu zak. 
pooblastil in pravil podjetja. 

Št. 243—244/3—1952 9160 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 25. septembra 1952. 
1952. 

Besedilo: Rudnik rjavega premoga, 
Kaniiarica. 

Vpišeta se: 
Gros Ivan, glavni računovodja, ki 

sopodpisuje listine po 47. členu szdgp, 
in Gros Zlata, namestnik, ki sopodpi- 
suje v odsotnosti gl. računovodje, v 
istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 25. septembra 1952. 
St. 243-350/2-1952 9159 

1953. 
Besedilo: Izvozno podjetje »Sloveni- 

ja-vino«, Ljubljana. 
Izbriše se Uprava kleti, Ptuj, in njen 

upravnik Krivec Ivan. 
St. 243-47/5-1952 9153 

Besedilo: »Slovenijatekstik, podje.je 
za izvozno-uvozne posle tekstilne indu- 
strije, Ljubljana. 

Izbriše se dosedanji \. d. direktorja 
dr. Jerovec Leon in vpir 

Lampe Vilko, direktor, ki sopodp'su. 
je samostojno, v obsegu •••. pooblasti 
in pravil podjetja. 

Št. 243—335/1—1952 9156 
Besedilo: Tovarna tekstilnih in us- 

njarskih pomožnih sredstev, Ljubljana. 
Izbriše se Jurjec Franc in vpiše 
Perko Vencelj, direktor, ki podpisuje 

samostojno v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja. 

Št. 243-215/215/2-1952 9157 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 29. septembra 1952. 
1954. 

Besedilo: Industrija usnja, Vrhnika. 
Poslovni predmet odslej že: Usnjar- 

na, predelovalnica ščetin, ščetkarna. 
usnjena oblačilna konfekcija in nakup 
surovih kož. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 30. septembra 1952. 
St, 243-60/6-1952 9155 

1955. 
Besedilo: Mlin, Gradac. 
Izbriše se Butala Nande in vpiše 
Jakofčič Anton, upravnik. 
Za pocfjetjie podpisujejo-: Šegina Ja- 

nez, Filak Alojzija in Jakofčič Tone. 
St. 2834/2 8*815 

Besedilo: Podjetje »Žaga«, Gradac. 
Izbriše se Sobar Anton in vpiše 
Jakofčič Anton, upravnik. 
Za podjetje podpisujejo: Segina Ja- 

nez, Filak Alojzija in Jakofčič Anton. 
St. 2834/22 8816 

OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 
dne 22. septembra 1952. 

1956. •   , 
Besedilo:   Krajevna   gostilna,   Osek. 
Podjetje je prešlo v likvidacijo. 
Člani likvidacijske komisije so: Sar- 

doč Branko, Ozeljan 79, Mrevlje Franc, 
Vitovlje 108, Remec Alojz, Osek 101. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 29. septembra 1952. 
St. 1000/96 9053 

1957. 
Besedilo: Mestno podjetje tapetni- 

štvo«, Jesenice. 
• Izbrišeta se škapin Stane, upravnik, 
in Pangerc Avgust, upravnik, in vpi- 
šeta: 

Dežman   Vida,  knjigovodja,  in   ble- 
menšek Marija, administratorka. 
LO MO Jesenice, odd. za gospodarstvo 

dne 3. septembra 1952. 
Št II—1212/2—52 8401 

1958. 
Besedilo:    Čevljarna  >Ljubeljc,  Tr- 

žič. 
Izbriše se Aljančič Marija  in vpiše 
Fajdiga Demeter, glavni računovod- 

ja, ki sopodpisuje v obsegu pooblastil 
in pravil podjetja. 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne 19. septembra 1952. 
Št. 3085/2 8736 

1959. 
Besedilo:   Čevljarsko   podjetje   »Al- 

ka«, Duplje. 
Izbriše se Zaje Ljudmila in vpišeta 
Grašič Mariju, knjigovodja, z istimi 

pooblastili, in Peme Lovro, predsednik 
upr. odbora, ki podpisuje za upravnika 
ali knjigovodjo v njuni odsotnosti. 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne 26. septembra 1952. 
St. 5166/2 8939 

1960. 
Besedilo: čevljarna »Ljubelj«, Tržič. 
Besedilo    odslej:    Tovarna    čevljev 

»Ljubelj«, Tržič. 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne 29. septembra 1952. 
St. 3083/5 9105 

1961. 
Besedilo: Čevljarna, Kranj. 
Vpišejo  se obrati:    obrat  1,  Kranj, 

Sejmišče 2; obrat 2, Kranj, Blejska c. 
9;  obrat 3,  Kranj,  Gaštej I   in  izbriše 
obrat  Kranj, Cankarjeva  12. 

Izbrišeta se Kirbiš Jože, upravnik, in 
Ažman Karol, knjigovodja, ter vpišejo: 

Grašič   Ignac,   upravnik,   Jarc   Ivan, 
računovodja, ter Zagožen Anica, knji- 
govodja. 
LO MO  Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 30. septembra 1952. 
Št.  3505 8976 

1962. 
Besedilo:    Trgovsko   podjetje,   Pre- 

deelje. 
Izbriše  se  Račič  Viktorija  in  vpiše 
Brznožnik Marija, knjigovodja, z isti- 

mJABOoblastili. 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne 9. oktobra 1952. 
St. 3618/2 9390 

1963. 
Besedilo:  Okrajna ekonomija doma 

onemoglih, Impoljca. 
Izbriše se Cizerle Ema in vpiše 
Ivekovič Ankica, ki podpisuje skupaj 

z upravnikom. 
OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 

4       dne 7. septembra 1952. 
St. 7964/1 9208 

1964. 
Besedilo: Okrajno gospodarstvo, C-e. 

mič. 
Izbrišejo se dosedanji podpisniki dr. 

Zdolšek Josio. Malešič Rudi in Pire 
Marica ter vpišeta: 

Marjetic Stana, v. d. računovodje in 
Veble  Ivan, knjigovodja. 
OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 

dne 27. septembra 1952. 
Št. 7535/1—Ar 8936 
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Besedilo: Ljudska potrošnja, Breiice. 
Izbriše se dr. Zdolšek Josin. 

OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 
dne 30. septembra 1952. 

Št. 6710/2—Ar 89?4 
1965. 

Besedilo: Krajevna gostilna »Pod li- 
po«, Brestanica. 

Besedilo odslej: Državno gostinsko 
podjetje, Brestanica. 

Vpišeta se poslovalnici: Kolodvorska 
restavracija, Brestanica in »Gostilna na 
polju«, Brestanico. 

Izbriše se sopodpisnik Cverlin Vin- 
ko; odslej podpisuje upravnica Zener 
Milada samostojno, v vseh računovod- 
skih zadevah pa skupaj z računovodjo 
Teršelić Bredo. 
OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 

dne   10.  oktobra  1952. 
St. 8.034/1-1952 9398 

1966. 
Besedilo: »Okrajna tovarna čokolade 

in likerjev«, Rajhcnburg. 
Besedilo odslej : Tovarna čokolade in 

likerjev, Brestanica. 
Izbriše se dr. Zdolšek Josip in vpiše 
Veble Ivan, knjigovodja. 

OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 
dne 9. oktobra 1952. 

Št.  7604w2—1952 9400 
1967. 

Besedilo: Krajevno mizarstvo. Dol. 
Izbrišeta se Ložar Jakob in Vreček 

Marija ter vpišeta 
Moder Stanko, poslovodja, ki podpi- 

suje samostojno, in Založnik Milka, 
ki sopodpisuje po 47. členu szdgp. 

H-št. 1431 /209-1952 9570 
Besedilo: Krajevna podjetja, Dol pri 

Ljubljani. 
Besedilo odslej: Krajevna mesarija, 

Dol pri Ljubljani. 
Izbrišeta se Ložar Jakob, upravnik 

podjetja in Bačak Ladislav, šef knji- 
govodskega  centra   Črnuče  in   vpišeta 

Marolt Rudolf, poslovodja, ki podpi- 
sujeta samostojno, in Zaluznik Milka, 
knjigovodja, ki podpisuje po 47. členu 
szdgp.      Št. 11—1431/209—1952 8524 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 10. septembra 1952. 

1968. 
Hc pdilo: Krajevno podjetje Dol pri 

Ljubljani, Kovačnica. 
. Izbrišeta se Bnčak Ladislav, šef knji- 

govodskega centra Črnuče in Ložar Ja- 
kob, upravnik ter vpišeta: 

Mržnnr Frane, poslovodja, ki podpi- 
suje samostojno, in Zalaznik Milka, 
knjigovodja, ki sopodpisuje po 47. čle- 
nu szdgp. 

Št.   11-1431/209-1932 8523 
Besedilo: Krajevno soboslikarstvo in 

pleskarstvo, Dol pri Ljubljani. 
Izbrišeta se Bnčnk Ladislav, šef knji- 

govodskega centra Črnuče, in LOžPI 
Jakob, upravnik, in vnišeta: 

Aleš Franc, poslovodja, ki podpisuje 
samostojno, in Zalaznik Milka, knjigo- 
vodja, ki podpisuje po 47. členu szdgp. 

Št.  II—1451/209—1952 85SO 
Besedilo: Krajevna trgovina, Dol pri 

Ljubljani. 
Izbrišeta se Baîuk Ladislav, šef knji. 

Sovodskega centra Črnuče, in Lozar 
Jakob, upravnik, in vpišeta: 

Kosem Ivanka, poslovodja, ki podpi- 
suje samostojno, in Zalaznik Mi •<., 
knjigovodja, ki sopodpisJ po 47. čle- 
nu szdgp. 

št. 11-1431/209-1952 8687 

Besedilo: Krajevna trgovina, Litija. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 

>Preskrba<, Litija. 
Izbrišeta se Hren Franc, upravnik, in 

Drnovšek Francka, računovodja, ter 
vpišeta: 

Rape Anton, upravnik, in Turnšek 
Anton, računovodja, ki podpisuje listi- 
ne skupaj z upravnikom po 47. čl. 
szdgp. 

Št. H—1431/8—1952 8693 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje, Mengeš. 
Besedilo odslej: »Gostilna pri Lov. 

cu«. 
Vpišeta se poslovalnici: št. 1 Gostilna 

na Dobenem, št. 2 Gostilna pri Slamni- 
karju. 

Št  II—1431/28—1952 86S9 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 11. septembra 1952. 

1969. 
Besedilo: Krajevna mesarija, Med- 

vode. 
Izbrišejo se Dobnikar Franc, uprav- 

nik, Šijanec Jože, namestnik upravni- 
ka, in Kac Franc, računovodja, in vpi- 
šejo: 

Olvorn Franc, upravnik, ki podpisu- 
je samostojno,    Lšeničnik Rajko,    na- 
mestnik  upravnika,  in  Novak Marita, 
knjigovodja, ki sopodpisuje \ se listine 
po 47. členu szdgp. 
OLO Ljubljana okolica, oddelek za 

gospodarstvo 
dne 12. septembra 1952. 

Št. 11—1451/210—1932 S690 
1970. 

Besedilo: Gostinstvo šmarje-Sap. 
Poslovni  predmet:  Točenje alkohol- 

nih in brezalkoholnih pijač in prodaja 
mrzlih in toplih jedil. 

Vpiše se nova poslovalnica: Vel. ù- 
poglav št. 7. 

Št. II—1431/222—1952. 8682 
Besedilo: Krajevna gostilna, Ig. 
Vpiše se -podružnica  v Tomišlju  št. 

16. ki jo je ustanovil LO občine Ig z 
odločbo št. II/-367/1 z dne 23. VI. 1952. 

II. št. 1431/117-1932 9209 
OLO Ljubljana okolica, oddelek za 

gospodarstvo 
dne 18. septembra 1932. 

1971. 
Besedilo: KLO podjetje mesarija, 

Stična. 
Z odločbo ljudskega odbora občine 

Stična, št. 16 z dne 10. VI. 1952 je «pod- 
jetje prenehalo s poslovanjem in pre. 
šlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: KLO podjetje mesn- 
rija Stična v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Seme Janez, predsednik likvidacijske 

komisije .skupaj z enim članom likvi- 
dacijske   komisije   Erčuljcm   F/ancem 
ali Roglič Ido. 

Št.  II—1451/146—1952 8978 
Besedilo: Krajevna trgovina, Hote- 

nji Logatec. "''' 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje, 

Logatec. 
Št. 11—1431/288—1952 8977 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 23. septembra 1952. 

1972. 
Besedilo: Krajevna krojaška delav- 

nica, Notranje gorice. 

Z odločbo LO občine Brezovica z dne 
27. avgusta 1952, št. 326'1, se podjetje 
ukine in preide v  likvidacijo. 

Besedilo odslej: Krajevna krojaška 
delavnica, Notranje gorice, v likvida- 
ciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Selan han, predsednik, ki podpisuje 
vse listine, skupaj z njim Kušar Aloj- 
zij ali Stauič Ognjeslav, člans likvida- 
cijske komisije. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 27. septembra 1952. 

II. št. 6806/1-1952 9039 
1973. 

Besedilo: Čevljarstvo KLO Veličane. 
Izbriše se upravnik štrucl Franc in 

knjigovodja  Kline Ludvik  in  vpišeta: 
Petek Anton,    poslovodja, in  Rubin 

Franc, knjigovodja. 
št. 325/32 2454 

Besedilo: Krojaštvo KLO Veličane. 
Izbriše se Kline Ludrik in vpiše 
Petek  Anton, knjigovodja. 

št. 327/32 2496 
OLO Ljutomer, poverj. za finance 

dne 13. marcu 1932- 
1974. 

Besedilo: Mestna čevljarska delavni- 
ca. Ljutomer. 

Zo podjetje podpisujeta: 
Sterman   Milan,   začasni   poslovodja, 

Osterc franc, knjigovodja. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 16. septembra 1952. 
St. II-1729/1679/2-52 8607 

1975. 
Besedilo: Občinski mlin in oljarna, 

Cezanjevci. 
Besedilo odslej: Občinski mlin, Ceza- 

njevci. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 3. oktobra  1952. 
St. II 2020-422/52 9061 

1976. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s teksti, 

lom in galanterijo »Dom« (Maribo,. 
Gosposka 18). 

Izbriše se poslovalnica Rtgaška Sla- 
tina, podružnica, trgovina s tekstilnim, 
galanterijskim in kratkim pletenim 
blagom na drobno. 

Št. Pov 56/158—52 8169 
Besedilo: Industrija živilskih proizvo. 

dov (Maribor, Partizanska c. 39). 
Vpiše se obrat »Zalošniška klet za pi- 

vo« v Celju Mariborska c. 
Št. Pov II. 56/156-52 8167 

MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 
dne 7. avgusta 1952 

1977. 
Besedilo: >Elcktra« elektrotehnično 

podjetje (Maribor, Vetrinjska ul. 14). 
Vpiše se k poslovnemu predmetu: 

Trgovina z elektrotehničnim materia- 
lom na drobno. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 2. septembra 1952. 
Št. Pov 11—56/155—52        8166 

1978. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s pre- 

li ranbcnim blagom »Hrana« (Maribor, 
bor, Slomškov trg 18). 

Izbriše se Jerič Herbert, v, d. rar. 
natelja, in vpiše 

Brega Lojze, ravnatelj, ki podpisuje 
samostojno, po pooblastilih in pravilih 
podjetja. 

Št. Pov 56/182 9074 
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Besedilo: Združenje državnih gostin- 
skih podjetij za Maribor mesto (Mari- 
bor Slomškov trg 18). 

Izbriše se Mlinaric Milan, knjigovod- 
ja, in vpiše 

Doležal Ester, administrativni mani- 
pulant, ki sopodpisuje z že vpisanima 
upravičencema. 

Št. Pov II 56/171 906: 
Besedilo: Mestne brivnice, Maribor 

(Maribor, Sodna 17). 
Vpišejo se novi naslovi preseljenih 

obratov: Brivsko frizerska dela /niča, 
Maribor, Limbuška 24, in Frizerska >!e- 
lavnica, Maribor, Ulica kneza Koclja 2, 
ki se je preselil iz Ulice XIV. divizije 
št. 16. 

Št. Pov II 56/180 9073 
Besedilo:  Mestno  podjetje  »Vrtnar- 

stvo«, Maribor (Koroška 165). 
.Izbriše se Jonas Josip in vpiše 
Jakopin Aleksander, računovodja, ki 

podpisuje listine denarnega, obračun- 
skega, kreditnega in materialnega po- 
mena, poleg ravnatelja. 

Pov. št. II 56/178 9068 

Besedilo: Industrija lesnih proizvo- 
dov, Maribor (Partizanska 15). 

Besedilo odslej: »Oprema«, industri- 
ja lesnih proizvodov, Maribor. 

Pov. št. II 56/176. 9072 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 

»Zeleznina — Kemikalije« (Maribor, 
Vetrinjska 11). 

Besedilo odslej :»Trgovsko podjetje 
»Merkur«, Maribor. 

Pov št. II 56/177 9071 

MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 
dne 1. oktobra 1952. 

1979. 
Besedilo: Krajevno gradbeno podjet- 

je, Lenart v Slov. goricah. 
_ Besedilo odslej: Občinsko obrtno sto- 

ritveno podjetje »Obnova«,    Lenart v 
Slov. goricah. 

Poslovni predmet: Popravila igradb 
in objektov stavbarstva (zidarska, ple- 
skarska, tesarska, mizarska dela in stu- 
denčarstvo). 

OLO Maribor ok„ odd. za gospodarstvo 
dne 29. avgusta 1952. 

Št. IL 1255/57—1952 8190 
1980. 

Besedilo: Krajevno čevljarstvo, 
Velka. 

Besedilo odslej: Podjetje občinskega 
ljudskega    odbora    Čevljarna    Velka 
(Velka št. 8). 

Izbrišejo se Zver Franc, pošlo vod ia, 
Krajner Ivan, računovodja, in Friš An- 
ton in vpišejo: 

Senčič Franc, poslovodja, špindler 
Mimika, knjigovodkinja, in Potočnik 
Franc, član Obč. LO. 

Št. II—3687/1—1952 8457 
Besedilo: Krajevna gostilna, Sladki 

vrh. 
Besedilo odslej: Podjetje občinskega 

ljudskega odbora Gostilna Velka (Vel- 
ka št. 8). 

Izbrišeta se Kocbek Otilija, poslo- 
vodja in Pajnik Oskar, računovodja, 
in vpišejo 

Kurečič Marija, poslovodja, špindler 
Mimika, knjigovodja, in Vajnhandl, 
Mirko predsednik gosp. sveta. 

Št. 11—3687/29—1952 8436 

Besedilo: Krajevna pekarna Fram. 
Izbrišeta se Markuš Rudolf, poslo- 

vodja, in čerič Ivanka, knjigovodja, in 
vpiše: 

Pentek  Ignac,  poslovodja. 
Št. II—1828/1—1952 S397 

OLO Maribor ok-, odd. za gospodarstvo 
dne 5. septembra 1952. 

1981. 
Besedilo: Tovarna steklenih izdelkov 

Slov. Bistrica. 
Izbriše se Lepšina Drago, direktor 

in vpiše 
Božićnik Miloš, direktor. 

OLO Moribor ok., odd. za gospodarstvo 
dne 11. septembra 1952. 

Št.   11-3687/26-1952 8924 
1982. 

Besedilo: Veležganjarna Šentilj v 
Slov. goricah. 

Izbriše se Može Angela, knjigovodja 
in vpiše 

Volmajer Drago, knjigovodja. 
OLO Maribor ok., odd. za gospodarstvo 

dne 20- septembra 1952. 
Št.   11-3687/38-1952 8927 

1985. 
Besedilo: Kamnolom Zg. Bistrica 

(Št.  17). 
Izbriše se Korent Slavko, predsednik 

KLO in vpiše 
Zafošnik Ljudmila, knjigovodja. 

Št. II-3687/3-1952 8928 
Besedilo: Krajevna gostilna »Pri ko- 

stanjih«, Zg. Bistrica. 
Besedilo odslej: »Gostilna pri kosta- 

njih« z bifejem, Zgornja Bistrica. 
Izbrišeta se Smolar Eliza, upravnik 

in Fluher Erika, knjigovodja in vpi- 
šeta 

Smolar Gvido, upravnik in Zafošnik 
Ljudmila, knjigovodja. 

Št. II-36S7/24-1952 8930 
Besedilo: Krajevna žaga, Zg. Bistrica 

(št. 17). 
Besedilo odslej: »Žaga in mizarstvo«, 

Zg. Bistrica. 
Izbriše se Rahle Ivan, predsednik 

KLO in vpiše 
Zafošnik Ljudmila, knjigovodja. 

Št.' 11-3687/22-1952 8929 
Besedilo: Okrajna industrija likerjev 

in žganja, št. Ilj v Slov. goricah. 
Besedilo odslej: Veležganjarna Šent- 

ilj v Slov. goricah. 
Št, 11-3687/38-1952 8926 

OLO Maribor ok., odd. za gospodarstvo 
dne 26. septembra 1952. 

1984. 
Besedilo: Strojno pletilstvo KLO Pro- 

senjakovcL 
Izbriše se kot pooblaščenec za podpi- 

sovanje Antalič Štefan in vpiše 
Kerčmar Zlatica. 

Št. II—7828/1-52 •••.       8138 
Besedilo: Državno posestvo, Rakičan. 
Izbriše se Gregorevčič Alojzij in 

vpiše 
ing. Skledar Franc, ki podpisuje sa- 

mostojno v mejah zakonitih določil in 
pooblastil. 
OLO M. Sobota, òdd. za gospodarstvo 

dne 5. septembra 1952. 
Št. II—1301/2—52 P/Tr.       8260 

1985. 
Besedilo: Mestno podjetje »Hotel 

Central«, Murska Sobota. 
Izbriše se Franko Jolanka, računo- 

vodja, in vpiše 
Berke P-fulaû, računovodja, ki bo 

skupaj z upravnikom podjetja Balaži- 

čem Janezom podpisovala za podjetje 
do zneska 100.000 din. 

Št. 11—8192/1—52 P/Tr.        8605 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

»Hotel Zvezda«, Murska Sobota. 
Izbriše se Franko Jolanka, računo- 

vodja, in vniše 
Berke Štefan, računovodja, ki bo 

skupaj s poslovodjem Žekšem Ernijem 
podpisoval do zneska  100.000 din. 

Št. II—8196/1—52 P/Tr.       8605 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

Kavarna  »Sočič«,  Murska  Sobota. 
Izbriše se Franko Jolanka, računo- 

vodja, in vpiše 
Berke Štefan, računovodja, ki bo 

skupaj z upravnikom Sočičem Fran- 
com podpisoval listine podjetja do zne- 
ska 100.000 din. 

št. TT—819V1—52 P/Tr.       8606 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

»Mestni bife Murska Sobota. 
Izbriše se Franko Jolanka, računo- 

vodja, in vpiše 
Berke Štefan, računovodja, ki sopod- 

pisuje z upravnikom Javornik Anico li- 
stine do zneska 100.000 din. 

Št. II—9194/1—52 P^r.        8602 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 15. septembra 1952. 
19S6. 

Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 
»Gostilna Lodava«, Murska Sobota. 

Izbriše se računovodja Franko Jo'an- 
ka in vpiše 

Žitek Elizabeta, katera bo podpiso- 
vala listine podjetja do zneska 100.000 
dinarjev. 

Št.  H-8394/152  P/Tr. 8780 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

»Kolodvorska restavracija«, Murska So- 
bota. 

Izbriše se računovodja Franko Jclan- 
ka in vpiše 

Žitek Elizabeta, katera bo podpiso- 
vala listine podjetja do zneska 100.000 
dinarjev. 

Št. TI—8596/1—52 P/Tr.        8782 
Besedilo: Trgovsko podjetje s kme- 

tijskimi pridelki na veliko v Murski 
Soboti. 

Besedilo odslej: Pridelki, trgovsko 
podjetje s kmetijskimi pridelki nn ve- 
liko v Murski Soboti. 

Št. II—6119/1—52 8070 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 1. septembra 1952. 
1987. 

Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 
Gostilna Flisar. Mursk". Sobota. 

Izbriše se Fninko Jolanka, računo- 
vodja, in vpiše: 

Žitek Elizabeta, ki bo podpisovala li- 
stine podjetja do  zneska  100.000 din- 

Št. H—8395/1—52 P/Tr.        8781 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

Gostilna Pošta, Murska Sobota. 
Izbriše se Franko Jolanka, računo- 

vodja, in vpiše: 
Žitek Elizabeta, ki bo podpisovala li- 

stine podjetja do zneska 100.000 din. 
Št. H—8396/1—52 P/Tr        8785 

OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 
dne 20. septembra 1932. 

1988. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Združe- 

nje drž. gostinskih  podjetij«. 
Izbriše fce iz registra obrat I. »Pivo- 

i depo«, Murska Sobota, Kocljeva 3. 
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Izbrišejo se Berke Ludvik, direktor, 
Kolmanii Vlado, računovodja in štefa- 
nec Amalija knjigovodja. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 22. septembra 1952. 
Št. II. 8424/1-52 P/Tr 8814 

1989. 
Besedilo: Mestno podjetje »Mesnica 

in klavnica«, Murska Sobota. 
Izbriše se Berke Štefan, računovodja 

in vpiše 
Rezar   Fanika,  katera  bo   skupaj   z 

upravnikom podjetja Gjerek Viljemom 
podpisovala za podjetje. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 26. septembra 1952. 
Št. II. 8570/1-52 P/Tr. 8937 

1990. 
Besedilo: Gostilna »Gorjanci«, Novo 

mesto. 
Besedilo odslej: Gostilna »Gorjan- 

ci«, Novo mesto v likvidaciji. 
Za podjetje v likvidaciji podpisujeta 

po dva člana likvidacijske komisije, in 
sicer Moretti Josip, predsednik, Fintar 
Marija, član. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 10. maja 1952. 
St. 187-4/1 4860 

1991. 
Besedilo: Okrajna lekarna v Treb- 

njem. 
Izbriše se upravnik B;."man Hedi 

in vpišeta 
Dolinar Zdenka, upravnik, ki podpi- 

su je v vseb zadevah skupaj s knjigo- 
vodjem Bizjakom Milošem, po pravilih 
podjetja. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 29. septembra 1952. 
Št. III—3053-55/2—52        9062 

1992. 
Besedilo: Okrajna tovarna eteričnih 

olj, Dolenja vas pri Cerknici. 
Izbrišeta se dosedanja pooblaščenca 

za podpisovanje Dovžak Adolf, uprav- 
nik, ter Kcbc Anica, knjigovodja, in 
vpišeta 

Obreza Franc, upravnik, in Kotnik 
Malka, knjigovodja, s pooblastili po 
47. členu szdgp. 
OLO Postojna, poverjeništvo za finance 

dne 16. avgusta 1951. 
Št. 1255/1 8276 

1993. 
Besedilo:   Kolodvorska   restavracija 

Pivka. 
Izbriše se Sribar Mirko in vpise 
Pršolja  Jože,  upravnik,  ki sopodpi- 

suje v mejah pravil in zakonskih pred- 
pisov. 
OLO Postojna, oddelek za gospodarstvo 

dne 9. oktobra 1952. 
St. II-681-62/120 9265 

Besedilo: Krajevna gostilna Ptujska 
gora. , ... 

Besedilo odslej: Občinska gostilna 
Lešje, sedež Ptujska gora. 

Izbrišeta se Marinič Ivan, upravnik, 
in Dostal Adolf, računovodja, in vpi- 
šeta: 

Preložnik Ivan, upravnik, in Sene- 
ßacnik Štefka, računovodja. 

Št. II/3-1300/40-52 8500 
Besedilo: Krajevna mesnica Ptujska 

gora. 
_ Besedilo odslej:    Občinska  mesnica 
Lešje, sedež Ptujska gora. 

Podružnica: Majšperk. 
Izbrišeta se Sagadin Branko, poslo- 

vodja, Dostal Adolf,  računovodja,  in 
vpišeta: 

Preložnik Ivan, upravnik, ki podpi- 
suje v vseh upravnih zadevah samo- 
stojno, Senegačnik Štefka, računovod- 
ja, ki sopodpisuje v vseh finančnih za- 
devah. 

Št. II/3—1300/41—52 8499 
OLO Ptuj, oddelek za gospodarstvo 

dne 10. septembra 1952. 
1995. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel 
Ormož«. 

Izbriše se Horvat Filip, poslovodja, 
in vpišeta 

Debeljak Matilda, upravnik, ki pod- 
pisuje v vseh  upravnih poslih  samo- 
stojno, Žnidarič Mirko, računovodja, ki 
sopodpisuje v finančnih poslih. 

OLO Ptuj, oddelek za gospodarstvo 
dne 11. septembra 1952. 

Št. II/3—1560/1—52 S559 
1996. 

Besedilo: Čevljarska delavnica in kr- 
palnica KLO Sirnišče. 

Vpiše se podružnica: Ptuj, Dravska 
ulica št. 6._ 
OLO Ptuj, oddelek za gospodnrstvo 

dne 13. septembra 1952. 
Št.  H/3-1300/44-52 8671 

1997. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Re- 

stavracija Begunjščica«, Begunje. 
Izbriše se Gašperin Marija, poslovod- 

ja, in vpiše 
Žitnik Milan, upravnik, ki podpisuje 

vse listine, razen najemanja kredito- 
preko 100.000 din. 

Št. 1991/1—52 7458 
Besedilo: Mesarsko podjetje, Begu- 

nje (Begunje št. 23). 
Izbriše se Kovač Kristina, računo- 

vodja, in vpiše 
Gašperin Gabrijela, računovodja, ki 

podpisuje vse listine po 47. členu 
szdgp. 

Št. 1874/1-52 7457 
Besedilo: Krajevno čevljarsko pod- 

jetje »Zlatorog«, Boh. Srednja vas. 
Izbriše se Stare Anton in vpiše 
Mikelj Janez, poslovodja, Stare Mar- 

tin, namestnik poslovodje in računo- 
vodja, ki podpisuje skupaj s poslovod- 
jem listine po 14. členu szdgp; 

St. 2053/1-52 7456 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 6. avgusta 1952. 
1998. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel 
pod Voglom« (Stara Fužina, Bohinj). 

Izbriše se Pavlenc Nežka in vpiše 
Toni Eva, knjigovodja, ki podpisuje 

po pravilih in 47. členu szdgp. 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 26. septembra 1952. 
St. 3137/1-52 9198 

1999. 
Besedilo: Krajevno kroiasko podjet- 

je Gorjansko. 
Besedilo odslej: Krajevno krojaško 

podjetje Gorjansko v likvidaciji. 
Likvidacijska  komisija:  Švara  Vik- 

tor, Kavčič Ema in Rudež Darinka. 
OLO Sežana, poverjeništvo za finance 

dne 19. januarja 1952. 
Št.  73/11-52 683 

2000. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Libcličc. 
Izbriše se Samec Jože in Stana Ja- 

kob in vpiše 

Novak Štefan, predsednik KLO, RiDg 
Anton, upravnik ter Srebofnik Franc. 
Vsi navedeni podpisujejo po zakonitih 
pooblastilih. 
OLO Slovenj Gradec, pover. za finance 

dne  28.  marca  1952. 
III/8-št. 31/52 ex 1952 3622 

2001. 
Besedilo: Krajevno trgovsko podjet- 

je, št. Janž. 
Izbriše se Kemperle Alojz, ravnatelj 

ter Rapac Ferdo, namestnik in vpis 
Erjavec Avgust, ravnatelj, Kupnik 

Julko, namestnik in Širnik Zinka, nam. 
računovodje. Vsi navedeni podpisujejo 
po zakonitih pooblastilih. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne  23.   julija   1952. 
Št. H—3-31/276—1952 8221 

2C02. 
Besedilo: Mestna klavnica in mesni- 

ca, Slovenj Gradec. 
Izbrišejo se Gajšek Maks, poslovod- 

ja, Krevh Franc, preds. upr. odbora, in 
Krajne Robert, namestnik, in vpišejo: 

španbauer Ludvik, poslovodja, Red- 
nak Avgust, preds- upr. odbora, in Po- 
lenik Kari, namestnik. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 24. julija 1952. 
Št.  H/3—31/273—1952 8219 

2003. 
Besedilo: Avtopodjetje za prevoz in 

popravila, Slovenj Gradec. 
Besedilo odslej: Strojno mehanična 

delavnica, Slovenj Gradec. 
Izbriše se Vrtačnik Mara, knjigovod- 

ja. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 26. avgusta 1952. 
Št   H/3-31/293-1952 8213 

2004. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 

Marenberk  (Radlje ob Dravi). 
Besedilo odslej: Gostinsko podjetje 

hotel Svoboda, Radlje ob Dravi. 
Obrati: Gostišče Hotela Svoboda pod 

Pohorjem v Orlici, Nedeljsko gostišče 
na Radiju, »Dobra kapljica« Zg. Vižin- 
ga, Gostišče Zg. Vižinga. 

Št.   II/3-31/317-1952 9007 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetie 

Hotel Pohorje in mestno gostinsko pod- 
jetje Gostilna pri kolodvoru, Slovenj 
Gradec. 

Izbriše se Cernie Jože, preds. upr. 
odbora in vpiše 

Šteft Gusta, uslužbenka hotela Pohor- 
je, ki bo sopodpisovala za navedene 
obrate. 

Št.   H/3-31/316-1952 8999 
Sedež: Krajevna obrtna podjetja, Vu- 

zenica. 
Likvidatorji podjetja so: Potočnik 

Leopold, predsednik, Helbl Milka in 
Viher Janko, člana komisije. 

Št.  31/316-1952 9206 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 10. septembra 1952. 
2005. 

Besedilo: Okrajna restavracija pri 
postajališču, Slovenj Gradec. 

Izbriše se: Javornik Franc in vpiše 
Štangl Silva, knjigovodja, ki bo pod- 

pisovala z upravnikom. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 12. septembra 1952. 
St. 31/311 8998 
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2006. 
Besedilo: Kleparska in vodovodna 

inštalaterska delavnica, Šoštanj. 
Izbrišejo se Jesenšek Rudi, Vratarič 

Marjan, Kampjut Stane in šukovič 
Slavka ter vpišejo: 

Dvornik Maks, poslovodja, Bolha 
Hinko, pomočnik in Žmavc Marija. 

Št 1911/155/52 8502 
Besedilo: Trgovsko podjetje Potroš- 

nik, Šoštanj. 
Gospodarski voditelj odslej: MLO 

Šoštanj. 
Št. 1911/145/52 8501 

Besedilo: Pekarna MLO Šoštanj. 
Besedilo odslej: Mestna pekarna, Šo- 

štanj. 
Izbrišejo se Kampjut Stane, Vratarič 

Marjan, Jesenšek Rudi in šukovič 
Slavka ter vpišejo: 

Koren Jože, poslovodja, Atelšek 
Franc, pekovski pomočnik, in Gril 
Alojz, pekovski pomočnik. 

Št. 1911/153/52 8455 

OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 
dne 10. septembra 1952. 

2007. 
Besedilo: KLO čevljarska delavnica, 

Mozirje. 
Besedilo odslej: čevljarstvo Obč. LO 

Mozirje. 
Št. 1911/158/52 8677 

Besedilo: Klavnica z mesarijo KLO 
Mozirje. 

Besedilo odslej: Klavnica — mesari- 
ja Obč. LO Mozirje. 

Št. 1911/165/52 8675 

Besedilo: KLO pekarna, Mozirje. 
Besedilo  odslej:   Pekarna  Obč.   LO 

Mozirje. 
Št. 1911/163/52 8674 

Besedilo: KLO sodavičarstvo, Mo- 
lirje. 

Besedilo odslej: Sodavičarstvo Obč. 
LO Mozirje. 

Pri vseh podjetjih se izbrišeta Štam- 
car Vikica in Pogelšek Franc, uprav- 
nik, ter vpiše 

Pogelšek Franc, knjigovodja. 
Št. 1911/162/52 86S1 

OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 
dne 13. septembra 1952. 

2008. 
Besedilo: Občinska trgovina, Šmart- 

no ob Paki. 
Izbriše se Kajtna Silva in vpiše 
Travner Avgust, poslovodja. 

OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 
dne 16. septembra 1952. 

Št. 1911/149/52 86S0 
2009. 

Besedilo: Elektrarna KLO Radmirje. 
Besedilo odslej: Elektrarna Kadmir. 

mirje Obč. LO Ljubno. 
Izbrišeta se Part Ivan in Plešec Iva- 

na' ter vpišeta: 
Spende Anton, knjigovodja, in 

Nerad Martin, delavec. 
Št. 1911/172/52 8934 

Besedilo: Gostilna KLO Radmirje. 
Besedilo odslej: Gostilna Radmirje 

Obč. LO Ljubno. 
Izbrišejo se Tiršek Ivan, Razbo.-5ck 

Matija in Zavolovšek Alojz 1er vpi- 
šejo: 

Spende Anton, knjigovodja, Orešnik 
Ana, poslovodja, Jošt Marija. 

št. 1911/141/52 8931 
Besedilo: Opekarna KLO Radmirje. 
Besedilo odslej: Opekarna Radmirje 

Obč. LO Ljubno. 
Izbrišeta se Tiršek Ivan in Razbor- 

nik Matija ter vpišeta: 
Spende Anton in Zavolovšek Alojz. 

Št. 1911/138/52 8935 
Besedilo: Sodarska delavnica KLO 

Radmirje. 
Besedilo: Sodarska delavnica Rad- 

mirje Obč. LO Ljubno. 
Izbrišeta se Part Ivan in Plešec Iva- 

na ter vpišeta: 
Spende Anton, knjigovodja, in' 

Poličnik Alojz- 
Št. 1917/140/52 8932 

Besedilo: Kino podjetje, Šmartno ob 
Paki. 

Besedilo odslej: Kino Občine Šmart- 
no ob Paki. 

Izbrišejo se Rozman Avgust, Kumer 
Jože, Travner Tončka, Steblovnik Jo- 
že in vpišeta 

Napotnik Karel, predsednik občine, 
Ribar Pepca, v. d. upravnik. 

St.   1911/161/52 ,  8679 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 17. septembra 1952 
20 tO. 

Besedilo: Okrajno mizarstvo, Šo- 
štanj. 

Vpiše se dopolnilni obrat: >Pleskar- 
stvo< in >2aga venecijanka«. 

Izbriše se Košan Ivan in vpiše 
Hliš Alojz, mizarski pomočnik. 

St. 1911/174/52 9034 
Besedilo: Trgovsko podjetje z mle- 

kom in mlečnimi izdelki, Šoštanj. 
Izbriše se Pencl Draga in vpiše 
Skornšek Marica, knjigovodja. 

St. 1911/177/52 9035 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 1. oktobra 1952. 
2011. 

Besedilo: Obrtno podjetje MLO Tol- 
min. 

Izbriše se obrat >čevljarska delavni- 
ca« zaradi priključitve k drugemu pod- 
jetju. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 8.  avgusta  1952. 
Št.  II/4-36/112-52 7385 

2012. 
Besedilo: Trgovsko podjetje >Preskr- 

ba«, Idrija. 
Za podpisovanje so pooblaščeni 

Skok Franc, direktor, Kos Marjan, po- 
močnik direktorja in Babic Rajko, glav- 
ni knjigovodja. 

Listine finančnega značaja podpisu- 
jeta, po dva. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 24. septembra 1952. 
Št. •4-36/•6-1952 8890 

2013. 
Besedilo: »Okrajna lekarna, Tolmin«. 
Besedilo odslej: »Lekarna, Tolmin«. 
Iz  sklopa  bivše  okrajne lekarne  v 

Tolminu se izločijo lekarniške postaje 
v Bovcu, Kobaridu in Mostu na Soči. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 29. septembra 1952. 
St. II 4-36/121-52 9037 

2014. 
Besedilo: Gostinstvo KLO Radeče. 
Besedilo odslej: Mestno gostinstvo 

Radeče pri Zidanem mosta. 

Izbriše se škerget Maks, računovod- 
ja in vpiše: 

Senegačnik Francka, knjigovodja. 
5966/1-52 8268 

Besedilo: Vinska klet KLO Radeče. 
Izbriše se Škarget Maks, računovod- 

ja in vpiše 
Senegačnik  Francka, knjigovodja. 

Št.  3967/1-52 8269 
OLO  Trbovlje,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 4. septembra 1952. 

Izbrisi 
2015. 

Besedilo: Kovinski servis, Maribor. 
Ker je z odločbo  vlade LRS, št.  II 

632/2-52 z dne 10. avgusta 1952 prešlo 
v  pristojnost  ter gospodarsko  upravo 
MLO Maribor. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 29. septembra 1952. 
St. 243-78/3-1932 9158 

2016. 
Besedilo: Drogerija Kranj, v likvida- 

ciji. 
Zaradi   končane  likvidacije. 

LO MO Kranj, odd. za gospodarstvo 
dne  1.  avgusta   1952. 

Št. 253/1 7072 
2017. 

Besedilo: Ekonomija, Kranj. 
Zaradi  prevzema  po  Okrajni  zvezi 

kmetijskih zadrug, Kranj. 
LO MO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne 20. septembra 1952. 
Št. 3185 8778 

2018. 
Besedilo: Okrajno podjetje »Združe- 

nje gostilniških podjetij«, Murska So- 
bota. 

Zaradi   prenehanja   poslovanja. 
OLO M. Sobota, odd. za gopodarstvo 

dne 4. oktobra 1952. 
St. II 8813/1-52 9149 

2019. 
Besedilo: Okrajni rudnik dolomitne 

krede, Tolsti vrh. 
Ker je prenehalo s poslovanjem. 
OLO Poljčane, poverj. za finance 

dne 15. aprila 1952. 
St. 1430/52 4053 

Register 
ustanov s samostojnim 

fiuansiranjem 
2020. 

Besedilo: Uprava za ceste, komunal- 
no delavnost in nepremičnine občine 
Logatec. 

Poelovni predmet: Upravljanje, vzdr- 
ževanje in gradnja občinskih cest in 
objektov, upravljanje in vzdrževan ;s 
zgradb in drugih nepremičnin, ki so 
del splošnega ljudskega premoženja, 
izkoriščanje občinske gramoznice, 
upravljanje in vzdrževanje pokopali- 
šča, vodovoda, seimišča in javno cestno 
razsvetljave. 

Ustanovitelj in gospodarski vodit Ij 
ustanove: LO občine Logatec, odločba 
št. 413/52 z dno 17. VI. 1952. 

Za  ustanovo  podpisujeta: 
Dolenc Viktor, upravnik, samostojno, 

Lipovec Rudi, knjigovodja, ki podpi- 
suje z upravnikom vse listine finančne- 
ga pomena. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 16- septemira 1952. 
Št II—1431/212—1952 8810 
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Zadružni register 
Spremembe 

677. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J., 

Blagovna. 
Na občnem zboru 17. II. 1952 so se 

spremenila zadružna pravila. Delež 
znaša 30O din. 

Izbrišejo se Polak Andrej, Krašek 
Ivan, Trebovc Miha, Spolenak Ivan, 
Jure Pavla in vpišejo novi Slani uprav- 
nega odbora 

Soline Jakob, kmet, Dole 19, pred- 
sednik, Merslavič Anton, uslužbenec, 
Goričica, tajnik, Fidler Jože, kmet, 
Sv. Primož, odbornik, Dreščak Ivan, 
kmet,   Sv.   Rozaliia,   odbornik,   Kozar 
iože,  kmet, Sv.  Primož  15,  odbornik, 
lastnak  Vinko,   nameščenec,  Proseni- 

Ško, odbornik. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. septembra 1952. 

Zadr VII 77/8 8455 

678. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Žalec. 
Na občnem zboru zadruge dne 15. VI. 

1952 se je spremenil prvi stavek 52. čle- 
na zadružnih pravil, ki se odslej glasi: 
Delež zriaša din 500. 

Izbrišejo se Štorman Štefan, Naraks 
Franc, Vodene Fani in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Vabič Niko. zadružnik, Žalec, Kučer 
Pavla, zadr. Žalec, Seme Franc, kmet. 
Podbregar Mirko, zadružnik, Vrbje. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2. oktobra  1952. 

Zadr VII 14•5 9081 
679. 

Besedilo: Kmetijska živinorejska ob- 
delovalna zadruga »22. september«, Go- 
dovič. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 17. III. 1952 se izbrišejo Vidmar 
Ivan, Vidmar Franc in Klavzar Anton, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Leskovec Pavel, šofer, Godovič 20, 
Bolčina Jožefa, gospodinja," Godovič 20, 
Vidmar Alojzij, Kmečki delavec, Godo- 
vič 48. Predsednik z druge je Čuk Pa- 
vel. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 31. marca 1952. 

Zt 76/49-10 3343 

680. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Bo v- 

cu. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z 

dne 17. IV. 1952 se izbrišeta člana 
upravnega odbora Melihen Anton in 
Žorž Franc, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani: 

Žorž Karel, Bovec 280, Mlckuž Miha- 
el, Bovec 225, Kravanja Franc, Bovec 
403, čopi Teodor, Bovec 3, Čopi Avgust. 
Bovec 210. 

Predsednik je Kravanja Emil. 
Spremenita se 2. in 32. člen pravil. 

Delež znaša 1000 din- Član odgovarja 
Za   obveznosti ' zadruge   z   10-kratnim 
zneskom vpisanega enkratnega deleža. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 1. julija 1952. 

Zt 92/47-26 6312 

681. 
Besedilo Kmetijska zadruga • Sv. 

Vidu. 
Spremeni se 2. člen pravil, član od- 

govarja za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratne- 
ga deleža. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 25. III. 1952 se izbrišejo štrukelj 
Anton, Bavdek Leopold, Strle Janez, 
Zalar Alojzij, Hiti Franc in Pirman 
Jožefa, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Doles Ciril, kmet, Jeršiče 4, predsed- 
nik, Hiti Alojz, nameščenec, Ravne 22, 
Štritof Karel, nameščenec, Rudolfovo 
10, Brzek Franc, delavec, Osredek, Pir- 
man Janko, delavec, Zala 5, Hribljan 
Franc, kmet, Ravne 5. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 11. septembra 1952. 

Zt 61/48—15 6584 
682. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Hudi- 
j u žni. 

Na občnem zboru dne 24. VIII. 1952 
so se spremenila pravila in sicer 32. 
člen: Zadružni delež znaša 1.000din. 7. 
in 33. člen: Član, ki hoče izstopiti iz 
zadruge, mora dati pismeno odpoved 
1 mesec pred koncem poslovnega leta. 
Po prvem občnem zboru preneha član- 
stvo in odpade jamstvo, kolikor je od- 
poved bila sprejeta. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 6. IV. 1952 se izbrišejo člani upr v- 
nega odbora: Brelih Ivan, štendler 
Anton in Gatej Franc, vpišejo pa no- 
novi izvoljeni člani: 

Beguš Avguštin, .nameščenec OLO 
Tolmin, Obid Stanko, delarec, Huda- 
južna št. 3 in Kusteriu Franc, kmet, 
Obtoke 8. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 20. septembra 1952. 

Zt 219/48-12 8897 

683. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, •••- 

bija. 
Na zboru dne 30. III. 1952 so se spre- 

menila pravila v 1., 2., 18. in 32. členu. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Trebija. 
Upravni odbor se sestavljen od 7 do 

9 članov. Člani odgovarjajo za obvez- 
nosti zadruge z desetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega ozi- 
roma družinskega deleža. 

Izbriše se član upravnega odbora 
Šifrar Franc in vpišejo novi 'člani upr. 
odbora: 

Peternelj Pavel, delavec, St. Osclica 
26, Bogataj Tomaž, delavec, Kladje 18, 
in Peternelj Anton, delavec, Pod- 
gora 13. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. septembra 1952. 

Zadr VI 97/4 8271 
684. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Kropi. 

Po sklepu izredne skupščine 18. IV. 
1952 je zadruga prenehala poslovati in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«:. 

Likvidatorji so: Petrač Janez, name- 
ščenec v Kropi, Bohinc Jakob, skla- 
diščnik v Kamni gorici, Šolar Anton, 

skladiščnik v Kropi, ki podpisujejo po 
dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. septembra 1952. 
,       Zadr I 108/38 9489 

685. 
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga 

»šuligoj«, Grosuplje. 
Na zboru 50. VIII. 1952 je zadruga 

spremenila pravila v 1. členu in se je 
Kmetijska obdelovalna zadruga Gatina 
(Zadr VII 84) spojila z vso aktivo in 
pasivo s to zadrugo. 

Besedilo odslej: Kmetijska delovna 
zadruga »Grosuplje-Gatina« v Grosup- 
ljem. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Gale Ivan, Saje Franc, Pajk Franc, 
Lovšin Neža in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Pavčič Anton, kmet, Gatina 15, pred- 
sednik, Markeli Franc, delavec Stara 
vas 10, Haring Ferdo, delavec, Grosup- 
lje 4, Možina Franc, kmet. Gavina 5, 
Tronteli Andrej, delavec, Gatina, Zu- 
pančič Marija, delavka, Gatina 3. 

Zadr VIII 64 9009 
Besedilo: Kmetijska delovna zadru- 

ga »Dan vstaje«, Komenda. 
Izbrišejo se Kern Franc, Košir Franc, 

Barle Slavko, Sršen Franc, Strcin Ja- 
nez, Peterlin Ivan, Jenko Peter in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Lukan Lovro, kmet. Križ 42, Podpe- 
čan Ivan, traktorist, Komenda 17, Zev- 
nik Cecilija, delavka, Križ 66. 

Zadr  VI 227/5 9011 

Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih 
zadrug za okraj Kranj v Kranju. 

Na zboru 8. VI. 1952 so se spremeni- 
la zadružna pravila v 18. členu. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Kalan Maks, Rakoveo 
Janez, Voglar Franc, Česnik Ivan, Svo- 
ljšak Franc in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Hafner Tone, nameščenec, Kranj, 
Stritarjeva 8, Potočnik Maks, Hotavlje 
43, Košnik Mihael, Primskovo 192, Jen- 
ko Janez, Hraše 20, Resman Janez, Lu- 
že 5, Zupan Janez, Pivka 5, Prevc Ja- 
nez, Studeno 5, kmetje. 

Zadr V 150/7 9013 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Kraš- 

nji. 
Na zboru 16. III. 1952 so se spremeni- 

la zadružna pravila v 1., 2., 18. in 32. 
členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Krašnji. 

Člani odgovarjajo^ za obveznosti za- 
druge z desetkratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oz. dru- 
žinskega deleža. Delež znaša 1000 din. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov. r 

Izbrišejo se Korošec Slavko, Avbelj, 
Mirko, Sušnik Jože, Per Jožefa in vpi- 
šeta nova člana upravnega odbora: 

Štolfa  Milan.  miz.  pomočnik,  Kraš- 
nja 59, Cerar Vinko, kmet, Krašnja 54. 

Zadr VI 198/4 9012 
Okrožno  sodišče  v Ljubljani 

dne 29. septembra 1952. 
686. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j„ 
Trbonje. 

Izbrišejo se dosedanji člani uprav- 
nega odbora Uršnik Franc, Lužnic Pav- 
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la, Brajnik Jurij, Vrhnjak Ivan, Paljko 
Simon in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Korat Anton, kmet, Sv. Daniel pred- 
sednik, Valenti Ivan, čevljarski moj- 
ster, Trbonje, tajnik, Sušeč Jožef, de- 
lavec, Trbonje, Brajnik Ivan, kmet. 
sin, Trbonje, Valenti Franc, kmet, 
sin, Sv. Daniel, Brajnik Jožef, delavec, 
Sv. Daniel, in Ramšak Maks, kmet. sin, 
Sv. Daniel. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. septembra 1952. 

Zadr V 1 8104 
68?. 

Besedilo: Kmetijska delovna zadruga 
iHeroj«, Stražnji vrh. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
šporar Franc, Jakša Slava, Mihelič An- 
ton, Gruden Marija in na podlagi skle- 
pa zbora z dne 10. II. 1952 vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Vrščaj Marijan, ključavničar, Straž- 
nji vrh 18, Volf Marija, delavka, Straž- 
nji vrh, Vrščaj Pepca, gospodinja, Straž- 
nji vrh št. 54, Mavrin Kristina, delav- 
ka, Stražnji vrh št. 63, Apič Anton, vi- 
nogradnik, Stražnji vrh št. 21 in Vidoš 
Polde, kmet, Stražnji vrh št. 46. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 27. septembra 1952. 

Zadr IV 46/2 8979 

Izbrisi 
688. 

Besedilo: Kmetijsko obdelovalna za- 
druga »Kajuh« z omejenim jamstvom 
v Dobrni. 

Zaradi združitve s Kmetijsko zadru- 
go z o. j. v Dobrni. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 6. oktobra 1952. 

Zadr VII 63/5 9211 
689. 

Besedilo: Obrtna nabavno prodajna 
zadruga z o. j. v Tolminu. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Gorici 
dne 20. septembra 1952. 

Zt 221/48—9 8896 
690. 

Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih 
zadrug za okraj Grosuplje z z. o. j. 

Zaradi spojitve z Okrajno zadružno 
zvezo z omejenim jamstvom Ljubljana 
okolica v Ljubljani (Zadr V 164/10). 

Zadr V 151/6 8613 
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih 

zadrug za okraj Kamnik v Kamniku. 
Zaradi spojitve z Okrajno zadružno 

zvezo z omejenim jamstvom Ljubljana 
okolica v Ljubljani (Zadr V 164/10). 

Zadr V 159/9 8614 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 15. septembra 1952. 
«di. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga, Gatina. 

Zaradi spojitve s Kmetijsko delovno 
zadrugo »Šuligoj«, Grosuplje (Zadr 
VIII 64). 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. septembra 1952. 

Zadr VII 84/2 9010 
692. 

Besedilo:  Kmetijska zadruga z o. j., 
Holmec. 

Zaradi pren-hanjn poslovanja. 
Okrožno sodivi- v Mariboru 

dne 11. oktobra 1952. 
Zadr V 14 9483 

Razglasi sodišč 

Zemljeknjižni oklic 
Opr. št. J 102/52-23 8585 

Dražba 
Dne 19. novembra 1952 ob 10. uri bo 

pri tem sodišču, v sobi š4. 12 dražba i - 
prernTcnin: 

vi, št. 326 in 509 k. o. Studenec ter 
vi, št. 470 k. o. Hubanjca, cenilna vred. 
nost 160.172,— din, najnižji ponudek 
106.780,— din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je treba priglasiti sodišču najpozneje 
pri dražbenem naroku pred začetkom 
dražbe, sicer bi se glede nepremičnin 
ne mogle več uveljavljati v škodo zd.a- 
žitelja, ki je ravnal v dobri veri. Sicer 
pa opozarjamo na dražbeni oklic, na- 
bit na uradni deski sodišča. 
Okrajno sodišče v Brežicah, odd. II, 

dne 15. septembra 1952. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali toženec, katerih bivališče ni znano, 
;;• njihovo nevarnost in stroške, dokler 
so sami ne zglasijo ali ne imenujejo po- 

oblaščence 
G 106/51 v 8561 

V pravdni stvari tožeče stranke Ko- 
loini Alojza, zoper toženo stranko Kolo- 
ini Antona, zaradi zemljiškoknjižnega 
prenosa lastnine se tožencu, kateremu 
jo dostavitev tožbe ostala brezuspešna 
postavi za skrbnika uslužbenec tega so- 
dišča Lah Rudolf. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dno 6. septembra 1952. 

Tožbe za razvezo zakona: 
G 15/50 8560 

Grcgorič Marija, zoper toženca Grc- 
goriča Milana. Tožencu, kateremu je do- 
stavitev sodbe ostala brezuspešna, se 
postavi za skrbnika uslužbenec tega 
sodišča Lah Rudolf. 
G 50/52-13 7855 

Mavric Elza, Pasqualina, šivilja, Koj- 
sko, Hum 58 zoper toženo stranko Mav- 
ric Marjana, sedaj neznanega bivališča. 

Razprava bo 12- novembra 1952 ob 8. 
uri pri tem sodišču. Ker je toženec ne- 
znanega bivališča, je ^ostavljena za 
skrbnika Brajnik Nada, uslužbenka te- 
ga sodišča. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 24. avgusta 1952. 

G 119/52—5 9106 
Paglovec Ciril, podobar, Čepovan 42, 

zoper Ivanovna Ana Vasiljeva, nezna- 
nega bivališča v SSSR. Razprava bo 
dne 26. novembra 1952 ob 8. uri pri 
podpisanem sodišču. Skrbnik toženke 
je Brajnik Nada, administratorka 
okrožnega sodišča v Novi Gorici. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 4. oktobra 1952. 

G 347/52—6 9253 
Bakula Nikola, klišarski pomočnik v 

Mariborski tiskarni, stan. v Mariboru, 
Parmova 18, zoper Bakula Faniko iz 
Maribora, Jezdarska ulica 7. Skrbnik 
Sando Jože, uslužbenec okrožnega so- 
dišča v Mariboru. Razprava bo dne 21. 
XI. 1952 ob 8. uri v. sobi št. 86'H. pri 
tem sodišču., 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 4. oklobra 1952. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču gvoje 
pravice, sicer so bodo rrednotnice izrekle 

za ne ve! ja» ne 
IV R  976/52-4 8001 

Zupane Neža, roj. Palir, posestnica v 
Platinòvcu 28, prosi za amortizacijo iz- 
gubljene življenjske zavarovalne poli- 
ce št. 4496 bivše Vzajemne zavarovalni- 
ce v Ljubljani »Karitas«, sedaj pri Dr- 
žavnem zavarovalnem zavodu, ravna- 
teljstvo za LRS v Ljubljani. Sklenitelj 
zavarovanja Zupane Stanko, zavarova- 
na oseba: Zupane Neža, pričetek zava- 
rovanja: 1. februar 1934, potek zavaro- 
vanja ob smrti, zavarovalna vsota 2000 
din, koristnik ob smrti: Zupane Stanko. 
Priglasitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 28. avgusta 1952. 

IV R 969/52-7 8821 
Jugovič Marija, učiteljica v Celju, Ce- 

sta na grad št. 39, prosi za amortizacijo 
hranilnih knjižic bivše Volksbanke v 
Celju, ki so bile prenesene na Narodno 
banko FLRJ .podružnico 620 Celje me- 
sto, glaseče se na ime: 
hran. št.      noe 
9190/326 Dr. Terčič Franc 66— din 
6875/2944 Stojan B. 3.966.—din 
8288/3790 Sto;an C. 5.743,—din 
5387/2278 Stojan 3.146,—din 

skupni valorizirani znesek 1".921.— din 
Priglasitveni rok: dva meseca od te 

objave. 
Okrajno sodišče v Celju 
dne 12. septembra 1952. 

IV R 979/52—5 9403 
Kmetijska zadruga Braslovčc, kredit- 

ni odsek, prosi za amortizacijo izgub- 
ljenih vrednostnih papirjev, in sicer: 

L hranilne knjižice bivše Braslovške 
hranilnice in posojilnice v Braslovčah: 
št. 2072, Soline Franc, 407-30 din; št. 
2o59, Soline Ana, 1306.30 din; St. 2337, 
Zupan Marija, 42.70 din; št. 2517, So- 
kolsko društvo, 559.70 din; št. 2917, So- 
kolsko društvo, 188.50 din; št. 2992, So- 
kolsko društvo, 110.40 din; št. 2545, 
Sternad Marija, 2.516.50; št. 2f .2, Robi- 
da Roža, 414.30 din; št. 3022, Čuk Jože, 
247.70; št. 2428, Miklavc Anton, 216.50 
din; št. 2811, Klančnik Helena, 1.912.50 
din; št. 2861, Rdeči križ, 85.50 din; št. 
96, Ubožni zavod, 21.50 din; št. 2531, 
Pevski krožek, 269.50 din; št. 2459, Ko- 
rošec Zofija, 2.017.20 din; Št. 2356, Bri- 
novec Jože, 1.455.70 din; š;. 2846, Turk 
Ivanka, 128.80 din; št. 2309, Malinger 
Katarina, 109.10 din; št. 2949, Malinger 
Katarina, 429.60; št. 2576, Cizej Anto- 
nija, 3843.10 din in št. 2908, Sokolsko 
društvo, 88.50 din; 

IL hranilne knjižice bivše Ljur1 

hranilnice in posojlnce v Braslovčah; 
št. 869, Zupni urad v Braslovčah, 1852.70 
din; št. 952, Župni urad v Braslovčah, 
712.40 din; št. 1223, Župni urad v Bra- 
slovčah, 236.20 din; št. 1162, Župni ubož- 
ni sklad Braslovčc, 1.300.60 Jin; št. 1210, 
Trctjered. skupščina, 939.90 din; št. 
1212, Mašni legat, Bošnak, 1.130.20 din; 
št. 1216, Atelšek Ivan, žuDnik, 441.30 
din; št. 1280, Podružnica Sv. Janez in 
Pavel, 485.20 din; št. 733. Cerkveno 
predstojništvo, 143.90 din; št. 750, Ma- 
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ine ustanove cerkve, 1-419.50 din; št. 
900, Tretji red pri cerkvi, 301.60 din; 
št. 938, Podružnica Sv. Janeza in Pavla, 
1.471.30 din; št. 9S2, Župna cerkev Bra- 
slovče, 25• din; št. 107", Župna cerkev 
Braslovče, 258.90 din; št. 1090, Marijina 
družba pri cerkvi, 139.30 din; št. 1115, 
Marijina družba pri cerkvi, 790.80 din; 
at. 1201, Marovt Marija, 1.062.90 din; 
št. 9H, Karničnik Anton, 1.193.90 din; 
št. 104.1, Sadjarska podružnica, 526.90 
din; št. 1226, Janžovnik Frane, 1.325.10 
din; št. 852, Kralj Martin, 1.02430 din; 
št. 1313, Rojnik Jožefa, 5.843.20 din; št. 
1214, Janžovnik Jože, 617.80 din in št. 
910, Kralj  Franc,  1.756.60 din; 

III. hranilne knjižice bivše Savinjske 
posojilnice v Žalcu: št. 17170, Korošec 
Zofija, 1.285.25 din: št. 17277, Cizej An- 
tonija, 645.56 din in št. 18269, Omladič, 
37.75 din. 

Priglasitveni rok: dva meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 6. oktobra 1952. 

I R 424/51 5085 
Frances Roža, poročena Domadenik, 

gospodinja v Zg. Hočah št. 41, prosi za 
amortizacijo izgubljene hranilne knji- 
žice bivše Kmetske hranilnice in poso- 
jilnice v Hočah, št. 636 z vlogo 1.805,82 
din. Priglasitveni rok: dva meseca od 
te objave. 

Okrajno sodišče Maribor okolica 
dne 27. julija 1951. 

I R 309/52-3 _    5032 
Jurše Franc, upokojenec v Šmarju 

pri Jelšah, prosi za amortizacijo hi a. 
nilne knjižice Kmečke posojilnice v 
Murski Soboti št. 31/1 na ime Jurše 
Franc, Šmarje pri Jelšah, z vlogo 
1457,70 din. Priglasitveni rok: dva me- 
seca od te objave. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 16. maja 1952. 

• 149/52 9254 
Vrtačič Kristina, Prekopa, p. Šentjer- 

nej, prosi za amortizacijo hranilne 
knjižice št. RN TT-16 odn. RN IV-98, 
RN-69. izdane od bivše Zadružne zveze 
v Ljubljani na ime "Vrtačič Kristine v 
sedanjem znesku 3865 din. 

Priglasitveni rok: 1 mesec od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 3. oktobra 1952. 

Razni oglasi 

Razpisi 
R 921/52 ,      . ?b• 

Rektorat Medicinske visoke šole v 
Ljubljani razpisuje: 

1 mesto rednega profesorja za mi- 
krobiologijo, 

(I mesto izrednega profesorja za pa- 
tološko fiziologijo, 

1 mesto asistenta na Fiziološkem in- 
stitutu. 

Prošnje je treba vložiti na rektoratu, 
Vrazov trg 4/II, 1 mesec po objavi v 
>Uradncm listu LRS«. 

Rektorat   medicinske   visoke 
šole v Ljubljani 

Št. 816/52 .     .     9i7.5 

Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 
suje na pravni fakulteti mesti asisten 
tov za kazensko in za ustavno pravo. 
Rok prijave je 25. oktober 1952. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
Rektor: Dr. Fran Zwitter L r. 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnaj»   svoje   obveznosti   do 
podjetij v likvidaciji, sicer so bodo dolgovi 

sodno izterjalj 
8902 

Kmetijska delovna zadruga Planinka 
na Ponikvah je sklepu občnega 
zbora dne 1. X. 1952 prešla v likvidacijo 
in preneha 30. XI. 1952. Priglasitveni 
rok: 14 dni od te objave. 

Likvidatorji 
8754 

S sklepom občnega zbora Kmetijske 
zadruge Vučja vas z dne 20. VII. 1952 
preide  zadruga  v   likvidacijo.   Prigla- 
sitveni rok: do 30. X. 1952. 

Likvidacijski   odbor 
8722 

Krajevno obrtno podjetje ïMutac je 
prešlo v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
9015 

Po odločbi MLO Ljubljana, oddelek 
za gospodarstvo št. 3481/52 G z dne 
24. IX. 1952 je stopilo r lïetje PruhicT 
rajona I. Ljubljana, Pražakova nI. 12, 
z dnem 1. X. 1932 v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok za upnike in dolžnike je 
30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
St. 2351/-52 _ 8374 

Tovarna eteričnih olj Zaduže je pre- 
šla z odločbo OLO Radovljica, številka 
2331/1-52 r, dne 19. VII. 1952 v likvida- 
cijo. Priglasitveni rek: 30 dni od te ob- 
jave. 

Likvidacijske komisija 
9513 

Kmetijska obdelo\alua zadruga >Slo- 
ga« v Grižnh pri Žalcu je po sklepu 
občnega zbora dne 16. IX. 1952 prešla 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: 30dni 
po tej objavi. Likvidatorji 

9107 
Po sklepu občnega  zbora  z dne 19. 

VIIL   1952   preide   KDZ   Destemik   z 
dnem 1. X. 1952 v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: do 30. X. 1952. 

Likvidatorji 

Izgubljene listine 
preklicujejo 

Adam Simon, Maribor, Pobrežje, 
Stražunska 6, osebno izkaznico, reg. 
št. 33558. ser. št. 0029383, izdano 23. I. 
1931 v Mariboru. 9419 

Adamlje Frančiška, Radohova vas 7, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0009383, reg. 
št. 9073, izdano od PNU Ljubljana oko- 
lica. ;     9224 

Anderlin Štefka, Ljubljana, Korošče- 
va 14, delovno knjižico, izdano v 
Ljubljani. 9225 

Avtopromct Gorica, Solkan, evid. 
tablico avtobusa S-7861. 9084 

Bajcc Ivan. Apače, osebno izkaznico, 
reg. št. 4816/1, ser. št. 0068515. 9460 

Barbo Janez, Češnjice 15, osebno iz- 
kaznico ser. št. 0519606. 9349 

Basa Franc, Jasen 36, p. U. Bistrica, 
osebno izkaznico izdano v II. Bistrici 
19. I. 1951, ser. št. F-0355059, reg. št. 
7749. 9550 

Bauman Gabriel, Rožcngrunt pri 
Grnurcku, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 109134, ser. št. 0067644, izdano od 
OLO Maribor okolica. 9130 

I Belič Roman, Ljubljana, Stari trg 2, 
osebno izkaznico, rcg. št. 25559, ser. št. 
F-0047849, izdano v Ljubljani. 9430 

Beloglavec Boris, Ljubljana indeks 
agronomske in gozdarske fakultete v, 
Ljubljani. 9556 

Benčec Angela, Sp. Preska 11, Tržič, 
osebno izkaznico, ser. št. 0192910, reg. 
št. 3600. 9085 

Bcnk Marija, Spodnje Koseze 12, 
osebno izkaznico, reg. št. 17905, ser. št. 
F-0463815, izdano od PNU Ljubljana 
okolica. 9376 

Benko Ilonka, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, rcg. št. 81147/52, ser. št. F_ 
0103457, izdano v Ljubljani. 9582 

Bernik Rnjko, Ljubljana, Nazorjeva 
8, osebno i/kaznico, reg. št. 9400/50, 
ser. številka 1-0031710, izdano v LJub- 
ljani. 9450 

Bezeljak Ivan, Maribor, Preglova 16, 
osebno izkaznico, reg. št. 39238, serija 
0030984, izdano v Maribor 9"27 

Bizjak Marija, Maribor, Gorkega 51, 
osebno izkaznico, reg. št. 13104, ser. št. 
00198S.7, izdano v Mariboru. 9426 

Blatnik Olga, Ljubljana, Emonska 10, 
osebno izkaznico, ser. št. F 0116601, rep. 
št. 94291/51, izdano v Ljubljani.     5226 

Božič Justina, Maribor, Studenci, Ci. 
ril-Metodova 2, osebno izkaznico, reg. 
št. 50536, ser. št. 0051065, izdano-v Ma- 
riboru. 9131 

Brcčko Franc, roj. 25. I. 1910, Veliko 
Širje 58, Zidani most, osebno izkaznico, 
izdano v Trbovljah, ser št. F-0747186, 
reg. št. 33876. 9255 

Brlek Ivan, Gradišče 113. p. Cirkula- 
ne, osebno izkaznico, rcg. št. 30106, ser. 
št. 0273418. 8962 

Brinovčar Vid, Srednje Arto 8, p. Kr- 
ško, delovno knjižico št. 2802397.   9459 

Briški Janez, št. Vid nad Ljubljano, 
osebno izkaznico, reg. št 56467/51, ser. 
št. F-0078777, izdano v Ljubljani.    9377 

Brudar Anton, Primskovo 46, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 935, izdano y 
Kranju. 9627 

Bučar Rupert, Zg. Hoče 18, osebno 
izkaznico št. 44083, izdano v Mariboru 
in šofersko izkaznico št. 2917, izdano 
24. XI. 1947 v Mariboru. 8376 

Bukvič Bela, Maribor, Tržaška 92, 
preklic osebne izkaznice, reg. št. 18107, 
ser. št. G-0279417, izdane v Slovenjem 
Gradcu. 9121 

Cerkvenič Avgust, Ljubljana, člansko 
sindikalno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 9583 

Cestnik Marija, roj. Medvešček, Sv. 
Lenart, osebno izkaznico, ser. številka 
F-0744215, reg. št. 30903, izdano v Tr- 
bovljah. 8903 

Coiner Žiga, Šmarje pri Sevnici 51, 
osebno izkaznico, ser. F-0386933, reg. 
št. 42623, izdano od OLO Krško.     937S 

Ceh Marija, Maribor, Pobrežje, Čo- 
pova 14, osebno izkaznico, reg. ši. 
16506,. ser. št. 0013420, izdano v Maribo- 
ru. 9421 

Cerni Anton, roj. 15. IV. 1923, zidar, 
Renkovci 121. osebno izkaznico, ser. 
št. G-0239799, reg. št. 15489. 9620 

Dcrgas Štefan, Maribor, Novakova 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 29643, ser. št. 
0027602, izdano v Mariboru. 9423 

Dolenc Viktorija, Petkovec 23, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0151838, reg. št. 
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43828, izdano pri OLO Ljubljana oko- 
lica. 9628 

Dolinšek Ivan, Praprotno, Hrastnik, 
osebno izkaznico št. 13900, izdano v 
Trebnjem. 9217 

Domeniko Regina, Ljubljana, Kolo- 
dvorska 11, osebno izkaznico, ser. št. 
0122307, reg. št. 99997/51, izdano v Ljub- 
ljani 9431 

Dragoš Matija, Tribuče 35, osebno iz- 
kaznico, ser, št. 0490348, reg. št. 7038, 
izdano 2. III. 1951 v Črnomlju.       9521 

Duh Fani, Litija, osebno izkaznico, 
reg. št. 69527/50, ser. št. F-0095837, izda- 
no v Ljubljani 9227 

Fajdiga Francka, Novo Celje, p. Ža- 
lec, roj. 16. II. 1926. osebno izkaznico, 
ser. št. F-0429402, reg. št. 6092, izdano v 
Šoštanju. 9163 

Farič Janez, tesar, Kicar 52, Ptuj, 
delovno knjižico, izpitno spričevalo iz 
tesarske stroke, izdano 19. VII. 1947 od 
Graclj. poduzeća Srbije >Rad< ter od- 
ločbo o delovni dobi v tesarski stro- 
ki. _   _ 8877 

Filcj Kristina,, Stara vas 2, p. Videm- 
Krško, roj. 15. I. 1906, osebno izkazni- 
co, ser. št. F-0397997, reg. št. 18687, iz- 
dano v Krškem. 9496 

Filipič Ljubica, Ljubljana, Gerbičeva 
21, o.sebno izkaznico, reg. št. 92911/51, 
ser. št. F-0115221 in sindikalno knji- 
žico, izdano v Ljubljani. 9379 

Flerin Jože, Vir pri Domžalah, oseb- 
no izkaznico št. 16715, izdano od PNU 
Ljubljana okolica. 9238 

Fras Jože, Zg. Bistrica 131, p. Slov. 
Bistrica, osebno izkaznico št. 24482, 
izdano v Poljčanah. 5034 

Fridl Antonija, Ločki vrh 29. p. De- 
sternik, osebno izkaznico, ser. številka 
0252360, reg. št.  10947. 9109 

Fridl Jožefa, Ločki vrh 29, p. Des- 
ternik, osebno izkaznico, ser. številka 
R-0252877, reg. št. 10534. 9110 

Furlan Milan, Brje 78, p. Branik, 
osebno izkaznico, reg. št. 24354, ser. št. 
0308866, izdano v Gorici. 9041 

Gantar Vinko, Nova vas 13, ?iri, 
osebno izkaznico, ser. št. S-0205402, reg. 
št. 26292, izdano pri OLO Kranj oko- 
lica. 9267 

Glogovšek Karel, Ples 6, p. Bistrica 
ob Sotli, osebno izkaznico, ser. številka 
0372729, reg. številka 7419, izdano v 
Krškem. 9461 

Golob Ivanka, Bočna 49, osebno iz- 
kaznico št. 14910, izdano v Šošta- 
nju. 9268 

Gorjanc Antonija, učiteljica, Cer- 
kljanski vrh, p. Cerkno, osebno izkaz- 
nico,, ser. št. 0541380, reg. št. številka 
12070. 8905 

Greif Alojz, Hotinja vas, Slivnica pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 1851, sor. številka 0579361, izdano od 
OLO Maribor okolica. 9125 

Grobelšek Zora, Ljubljana, Milčin- 
skega 60, osebno izkaznico št. 60S83/51, 
izdano v Ljubljani. 9432 

Hafner (Kogej) Majda, Ljubljana, 
indeks pravne fakultete, izdan 26. IX. 
19Ï6 v Ljubljani. 9502 

Hlebec Jožica, maturitetno spričeva- 
lo IV. razpada. II. ženske gimnazije v 
Ljubljani -za šolsko leta 1942-43.     9557 

Horvat (Ana, Ljubljana, Opekarska 8, 
osebno izkaznico, reg. št. 54061/51, ST. 
št. F-0056571; izdano v Ljubljani.     9629 

Hostej Franc, Sp. Nova vas 42, SI. 
Bistrica, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 31276, ser. št. 016626, izdano v Slov. 
Bistrici. • 9433 

Jakopič Janko, Krnica, Gorje, osebno 
izkaznico, reg. št. 19079, ser. št. 0809989, 
izdano od OLO Radovljica 8984 

Jalšovec Anton, Turnišče, obmejno 
osebno izkaznico, reg. št. 14425, ser. št. 
0238735, izdano v Murski Soboti.     9503 

Jelovšek Marija, Vrhnika, Švabičeva 
17, osebno izkaznico, ser. št. F-0146588, 
reg. št. 38578, izdano pri OLO Ljub- 
ljana okolica, 9667 

Jenko Franc, Kranj, osebno izkazni- 
co, reg. št. 10189, izdano v Kranju.  9630 

Jevšnik Maks, Brestanica, osebno iz- 
kaznico št. 0408520, izdano od Narodne 
milice Krško. 9257 

Jug Adela, Murska Sobota, Gregor- 
čičeva ul. 19, osebno izkaznico, reg. št. 
49392, ser. št. 0131102. 9016 

Kac Urška, roj. 20. X. 1932, Vuzenica, 
osebno izkaznico, reg. št. 21507, ser. št. 
0282817, izdano v Slovenjem Grad- 
cu. 9269 

Kahne Marija, Višnja gora, osebno 
izkaznico, ser št. F-0O03157, rcg. št. 2847. 
izdano pri OLO Ljubljana okolica.   9434 

Kapus Marija, Bled, Zagorice 100, 
osebno izkaznico, ser. št. 0740580, reg. št. 
27270,   izdano   v   Radovljici. 9017 

Kapus Matevž, Jesenice, Obrtniška 
28, osebno izkaznico, rcg. št. 2653, ser. 
št. G-0547363, izdano na Jesenicah.   9164 

Kastelic Ivan, Poljane 2, osebno iz- 
kuznico, ser. št. F-0OÖ8117, reg. št. 7807, 
izdano v Stični. 94-3"» 

Kavšck Alojzij, Ljubljana, sprilevalo 
o teoretičnem izpitu za kvalificiranega 
delavca, izdano v Ljubljani dne 30. XII. 
1931. 9380 

Keber Franc, Šmartno ob Savi 13, 
osebno izkaznico, rcg. št. 5115/50, ser. št. 
F-0027425, izdano pri OLO Ljubljana 
okolica. 9229 

Kclcher Marija, Ljubljana, Poljska 
pot 58a, osebno izkaznico, reg. številka 
F-0110036, in sindikalno izkaznico, iz- 
dano v Ljubljani. 9436 

Kini Ladislav, Novo mesto, Krekova 
1, osebno izkaznico, ser. številka F— 
0508571. 9476 

Klemen Peter, Ljubljana, Jelovškova 
24, vojaško knjižico, izdano v Ljub- 
ljani. 9737 

Klemene Franc, Ljubljano, indeks, 
filozofske fakultete v Ljubljani.     9304 

Klenovšek Marica, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 87508/51, ser. št. 
F-0109618, izdano v Ljubljani. 9668 

Kocan Aleksander, Motvarjevci 7. M. 
Sobota, osebno izkaznico, ser. številka 
0222728, reg. št. 18, izdano v Dolnji 
Lendavi. N621 

Kočmar Ančka, Polica 30, osebno iz- 
kaznico, rep. št. 1952, ser. št. F-0002262. 
izdano pri OLO Ljubljana ok.        9669 

Kogoj Ana, Ljubljana, Jarše 19, spri- 
čevalo IV. gimnazije, izdano leta 194S 
v  Ljubljani. _ 9250 

Kolar Franc, Logarovci 22, p. Križev- 
ci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, ser. 
št. F-0230S05, reg. št. 6493, izdano o.l 
PNZ Ljutomer. 9238 

Kolar Stanko. Velenje 10. osebno iz- 
kaznico, reg. št. 3760, ser. št. F-04277070, 
in partijsko knjižico št. 367835.       91,4 

Komel Irena, Solkan, Štefanova 79, 
osebno izkaznico, ser. št. 030192, reg. ät. 
40882, izdano v Gorici in vozno inva- 
lidsko knjižico. 9407 

Košak Vekoslava, Rog. Slatina, Te- 
kačevo 25, osebno izkaznico št. 07787/50 
in knjižico az kolo, izdano v Poljča- 
nah. 9505 

Košir Ana, Ljubljana, Poklukarjeva 
7, spričevalo zaključne trgovske gremì - 
jalne šole, izdano leta 1931 v Ljub- 
ljani. 9231 

Kotušek Helena, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 51012/51, ser. št. F- 
0073322, izdano v Ljubljani. 9466 

Kovač Ivanu, Mojstrana 81, osebno 
izkaznico, reg. št. 2496, ser. št. 0299306 
in sindikalno izkaznico za zrižauo vož- 
njo na železnici. - 8563 

Krajnik Francka, Godešič 3, p. škof- 
ja Loka, osebno izkaznico št. 30922, iz- 
dano v Kranju okolica. 9232 

Krakar Lojze, Ljubljana, univerzi- 
tetno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 9438 

Kralj Franc, Telčice, osebno izkazni- 
co, ser. št. 0512189, reg. št. 7879, izdano 
v Trebnjem. 9439 

Krašovec Milan, Ljubljana, Mestni 
trg 8, univerzitetno izkaznico, izdano v 
Ljubljani 9440 

Kraupner Marija, delavka, Braslov- 
če, delovno knjižico št. 10. 9578 

Krejnn Ljudmila, Maribor, Kurilni- 
ška 3, osebno izkaznico, reg. št. 26340, 
serija 35828, izdano v Mariboru.     9122 

Krivec Stanko, Ljubljana, Polianski 
nasip 40, vojaško knjižico, izdano v 
Beogradu. 9558 

Križ Otilija, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 37918/51, ser. št. F-0060228, 
i/d.nno v Ljubljani 9467 

Kukol Janez. roj. 11. Vili. 1933, Zaga- 
jici 12, p. Moškanjci, osebno izkaznico, 
izdano v Ptuju. 9259 

Kurnik Olga, Maribor, Studenci, Ka- 
menškova 52, osebno izkaznico, reg. št. 
17781, ser. 0010091, izdano v Ljub- 
ljani. 9128 

Ladinek Veronika, Preval je. roj, 12. 
I. 1931, osebno izkaznico, reg. št. 16766, 
ser. št. 0278076. 8625 

Leber Ivana, Kranj, osebno izkazni- 
co, ser. št. 0179629, reg. št. 3319.       9018 

Ločniškar Jožef, Ladja 20, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 24164, ser. št. F-0129474, 
izdano pri OLO Ljubljana okolica. 9631 

Lovrač Marija, Polje, p. Golnik, oseb- 
no izkaznico št. 4740. 9632 

Lovrič Sonja, Toplice 49. osebno iz- 
kaznico, reg. št. 22957, ser. št. 383536. 
izdano 21. IV. 1951. 9260 

Lovšin Frančiška, Gorica vas "4.| p. 
Ribnica, osebno izkaznico, reg. št. 5198. 
ser.  št.  0551508. 9086 

Lukančič Jože, Medvedje brdo 29, p. 
Rovte, osebno izkaznico, ser. št. 0541231, 
rop.  št.   11921,  izdano  v  Idriji.        8947 

Mahorič Stanislas a, Maribor, Tezno. 
Maistrova, .spričevalo o opravljenem 
pomočniškem izpitu frizerske stroke, 
izdano v Mariboru 1941. 9124 

Malavašič Asta, Ljubljana, uni- 
MTZitctno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 9441 

Mnnkoč Albina, Ljubljana, osebno 
izkaznico tujega državljana, ser. števil' 
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ka 011118, reg. številka 56/51, izdano v 
Ljubljani. 9233 

Marinič Jožef, Grlava 15, Križevci pri 
Ljutomeru, osebno izkaznico, ser št. F- 

' 0251073, reg. št. 6T65, izdano v Ljutome- 
ru, sindikalno knjižico in izkaznico za 
75 % popust pri vožnjah. 908? 

Markovič Marico, Ljubljana, Linhar- 
tova 26, spričevalo III. razreda gimna- 
zije, izdano 1951 v Novem mestu.   9234 

Marsek Anton, Farna vas 99, Preva- 
lje, vojaško knjižico. 9261 

Martelanc Ljudmila, Ljubljana, Trdi- 
nova 7, osebno izkaznico, izdano v Opa- 
tiji. 9670 

Martinec Angela, Rudnik 81, osebno 
izkaznico, ser. št. F-0115781, reg. št. 
93471/51, izdano v Ljubljani. 9559 

Martinčič Alenka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 82157/52, ser. številka 
0104447, in sindikalno izkaznico, izdano 
v Ljubljani. 9506 

Matic Gordana omožena Stamenko- 
vič, Novi Sad, sedaj Maribor, Koroška 
34, osebno izkaznico, reg. št. 23111, iz- 
dano v Novem Sadu. 9133 

Meglic Marija, Markovci 15, pri Ptu- 
ju, osebno izkaznico, izdano v Ptu- 
Jn! 9198 

Merkuž Vera, Ljubljana, Cesta dveh 
cesarjev 273, osebn > izkaznico, reg. št. 
3025/51, ser. št. F-0025335, uslužbensko 
izkaznico ECŽ in izkaznico za polovič- 
no vožnjo po železnici, izdano v Ljub- 
ljani. 9507 

Mermolja Kazimir, direktor Kopitar- 
ne Sevnica v Sevnici, potni list številka 
015506 z dne 24. IV. 1950, izdan od Mi_- 
nistrstva za notranje zadeve LRS.  9235 

>Mesnine«, Ljubljana, Roška 7, evid. 
tablico tovorneira avtomobila znamke 
»Renault«, št. S-l&l. 9508 

Metelko Marija, vas Sela št. 6, p. 
Mirna peč, pomočniško spričevalo za ši- 
viljo, izdano v Novem mestu. 9?60 

Meze Ignac, Dol. Logatec, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 45023, ser. št. 01505J5, 
izdano od PNU Ljubljana okolica. 9236 

Miklič Julija, Ljubljana, Kolizejska 
7, osebno izkaznico, reg. št. 47841/pl, 
ser. št F-0070151, izdano v Ljublja- 
ni. 9635 

Milavec Roža, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 72560751, ser. st. t — 
0094870, izdano v Ljubljani. 9634 

Milië Marija rojena Zorčii 13. VII. 
1916, Radeče pri Zid. mostu 9, osebno 
izkaznico, ser. št. F-0746046, reg. števil- 
ka 32736, izdano v Trbovljah. 9408 

Missia Jakob, Stara cerkev pri Ko- 
čevju, spričevalo Gotehovske kmetijske 
šole, karta de indetre, izdano v Mm- 
vereheimu, Alzaciia, o službeni dobi 
Pri agrokulturi, delovno knjižico, izda- 
no 1. 1938 v Nemčiji, s službeno dobo 
do 1. 1942, obtožnico in sklep razsodbe 
o izpustitvi ujetnikov, vojaško knjižico, 
Potni list za vse evropske države, ra- 
zen Španije in Rusije in potrdilo za 
motorna vozila, izdano v Nemčiji, Ale- 
Nienburg. S909 

0 Motaln Stanko, Mostečno, Makole pri 
^tuju, osebno izkaznico, reg. &t; l<00b, 
fer. št. 0770526. prometno knjižico za 
kolo znamke »Waffenrad< •. 931<0, iz- 
dano v Poljčanah. 9+-• 

Mrevljak Franc, Sv. Vid 70, p. Vuze- 
Mca, vojaško knjiFico, izdano od voj- 
nega odseka Slovenj Gradec.        9262 

Neuman Ivana, Ljubljana .osebno iz- 
kaznico, reg. št. 81609/52, ser. št. F- 
0103519, izdano v Ljubljani. 9584 

Novak Franc, Kamnik, Gornje Pero- 
vo, delovno knjižico, izdano v Ljub- 
ljani. 9353 

Novak Ivan, Mala Ligojna 12, p. Vrh- 
nika, šofersko knjižico II. razreda s 
tremi taloni, in sind, knjižico. 9442 

Novak Miroslav, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 23049, ser. št. 0724359, 
izdano v Trbovljah. 9653 

Novak Pavla, roj. Peterka, Kokošnje, 
Moravče osebno izkaznico, ser. številka 
0465978, reg. št. 20068, izdano od PNO 
Ljubljana okolica. 9257 

N.nsdorfer Jože^ Slap 101. Vipava, 
obrtno dovoljenje št, 292 z dne 50. III. 
1948. 8612 

Obilčnik Karel, Ljubno 7 pri Pod- 
nartu. roj. 30. III. 1907 v Trstu, vojaško 
knjižico, izdano v Ajdovščini. 9534 

Odluzek Alojz, Kisovec 68, Zagorje 
ob Sa spričevalo zu čevljarskega po- 
močni.vj, izdano od OLO Trbovlje s 
št. 172/49 dne 25.  XI.  1949. 9220 

Ogorevc Franc, Mali vrh 34, p. Glo- 
boko, osebno izkaznico, ser. številka 
0376602, reg. številka 11292, izdano v 
Krškem. 9165 

Okorn Jože, roj. 18. III. 1909, vojaško 
knjižico, izdano na vojaškem odseku v 
Ljubljani. 9309 

Oman Franc, roj. 27. VII. 1919, Sred. 
Bitnje 48, osebno izkaznico, reg. štev. 
18228, ser. št. 0219838. 9115 

Operčknl Franc, Maribor, Studenci, 
Limbuška 17, osebno izkaznico, reg. št. 
32440, serija 3682S, izdano v Ma- 
riboru. 9132 

Osmek Karel, Ljubljana, Cesta v 
Mestni log 2, osebno izkaznico, reg. št. 
35295/51, ser. št. F-0057605, izdano v 
Ljubljani. 9238 

Pojior Nevo, Ljubljana, Groharjeva 
2. prometno knjižico osebnega avtomo- 
bila znamke »Fiate, evia. št. S— 
522. 9636 

Pančur Amalija, Nožice 22, p. Ra- 
domlje, roj. 23. IX. 1912, osebno izkaz- 
nico št. 7504. 9462 

Pangerc Janez, Vižmarje 109, osebno 
izkaznico, reg. št. 23787/50, ser. štev. 
F-0046097, izdano v Ljubljani.        9361 

Pangerc Marija, Vižmarje 109, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 38416/51, ser. št. 
F-O06O726, izdano v Ljubljani.        956"2 

Paulin Vera, Ljubljana, Celovška, 
blok VI, osebno izkaznico, reg. štev. 
75503/51, ser. št. F-0O97813, izdano v 
Ljubljani. 9563 

Pavlic Ivan, Maribor, Tezno, Ruška 
št. 38, preklic oficirske izkaznice re- 
zervnega poročnika, reg. št. 4977, ser. 
št. 0001-T. 9134 

Perger Tomislav, Maribor, Pobrežje, 
Ulica XIV. divizije 33, osebno izkazni- 
ca, reg. številka 51866, ser. št. 0052ZS5, 
izdano v Mariboru. 9123 

Persa Janez Rjavci 8, p. Vitomarci, 
osebno izkaznico, ser. št. 0253900, reg. 
št. 11587, izdano 27. III. 1951 v Ptu- 
ju. . 1211 

Peterca Franc, Ljubljana, Križevni- 
ška 10, indeks elektrotehnične fakulte- 
te v Ljubljani. 9510 

Pihler Cecilija, Nadbiše pri Rupertu, 
Slov. gorice, osebno izkaznico, reg. št. 
19126. ser. št. 0586804, izdano pri OLO 
Maribor okolica. 9417 

Pihler Janez, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. tòfcì0fi>\, ser. št. ]J- 
0069660, izdano v L/ïïlî,rjâui. 9637, 

Piletič Franc, GoztW manipulacija, 
Mokronog, delovno Knjižico Številka 
679/48. 9477, 

Pirnat Branimira, Ljubljana, indeks, 
filozofske fakultete univerze v l i ub- 
ijani. , 9671' 

Pijanski Marina, Ljubljana, osebno 
izkaznico, rog. st. 52/••/50, ser. št. F— 
0027551, izdano v Ljubljani. 9638 

Plavčak Kati, Rogatec, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 70729855, reg. št. 16523, iz- 
dano v Zagorju, sindikalno izkaznico^in 
izkaznico za popust na železnici.    9019 

Plevnik Ignac, Josipdol, Ribnica na 
Pohorju, osebno i/kaznico, reg. jStev. 
23588, ser. št. 0575746, izdano pri OLO 
Maribor okolica. 9420 

Pogačnik Nada, Ljubljana, Borštni- 
kov trg 1, univerzitetno izkaznico, 
izdano v Ljubljani. 9581 

Poje (Zdenko) Albert, Ljubljana, 
Pot na Rakovo jelšo 68, knjižico o 
predvojaški vzgoji, izdano v Ajdovšči- 
ni. 9535 

Porentn Antonija, Žabnica 5*9 pri 
Kranju, osebno izkaznico, reg. št. 40179, 
ser. št. 02193S9. , 9499 

Potočnik Ilinko, Zg. Duplek pri Ma- 
riboru, šofersko knjižico št. 3375, II. 
razreda,  izdano  v Mariboru. 942*4 

Potočnik Janez, Znbukovje 5, Kranj, 
osebno izkaznico, reg. št. 16752, ser. št 
0220442 in orožni list št. 189, iïdan v 
Kranju. 9382 

Potočnik Stanislava, Maribor, Po- 
brežje, Obnova 5, osebno izkaznico, 
reg. št. 14812, izdano v Mariboru.   9119 

Požauko Marija, Maribor, Koroška 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 8665, ser. št. 
9875, izdano v Mariboru. 9416 

Poženel (Franca) Amalija, rojena 9. 
VII. 1925 v Ljubljani, Preçgwiova 15» 
člansko izkaznico KP J, ofieìritò voja- 
ško knjižico št 2£25, ser. I, v"stój)no do- 
voljenje v prostore Mfno't-a inčlansto 
izkaznico Zveze borcev na ime Cënivéc 
Malči. 2939 

Praieiieker Vera, ••••••, Kneza 
Koclja 18, osebno izkaznico, reg. s*c. 
7677, ser. št. G-0O03837, izdano v" Mari- 
boru. 9&1 

Prelec Alojzij, Barka 53,,p. Vremski 
Britof, invalidsko knj'iïiço''za;tprejema- 
nje invalidarne po plwUêla "siifu-borcu 
Prelcu Silvestru, roj. 6. XII. &25.   9409 

Premk Matevž, Trojane, tàblieo mo- 
tornega koleia št. S-~43?7. 9ÖB0 

Prevodnik Lidija,. Gelje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 14067," ser. št. 06'043^, 
izdano v Celju. 9240 

Rajer Franc, Vrh 20, delovno knjižico 
št. 211. 9352 

Rakun Marija roj. Čepljak, 1. •. 190J9, 
Rečica ob Savinji 10, osebno ••••••••}, 
reg. St. 14466, izdano v Soštaa-ju.      9322 

Ravnik Marija, Slov. Javpraik, Mla- 
dinska uL 4, osebno izkVzniioolft 62"4j8, 
izdano od OLO Jesenipe. 8948 

Rijavec Justi, Ljub.ljona, o«efcno iz- 
kazfljco, reg. št. 77410'f5l, .„ser. številka 
F-0099*?®0, izdano v •••••^••. 9443 

Rogelj Olga, Celje, sindrfealoo izkaz- 
nico, iztlano v Celju. 94*63 

Rozman Ana, osehao izkeznico štev. 
59065, izdano pri •• ••••&• okjp- 
lica. ' 9556 
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Rozman Maks, Sp. Hajdina 52, roj. 
13. X. 1919, osebno izkaznico, reg. št. 
6076, ser. št. 0248389, izdano v Ptu- 
ju. 9263 

Seraec Konrad, Hoče pri Mar/boru, 
osebno izkaznico, reg. št. 10182. sfer. št. 
058366, izdano OLO Maribor okoli- 
ca. 9418 

Simončič Anča, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 40288/51, ser. številka 
F-0062598, izdano v Ljubljani. 92+1 

Skrbinšek Leontina, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 18946/50, ser. št. 
F-0041256, izdano  v  Ljubljani.        9583 

Skupek Pavla, Stanežiče, št. Vid nad 
Ljubljano, osebno izkaznico številka 
479926, izdano od PNU Ljubljana 
okolica. 9584 

Slapničar Suzana, Ljubljana, univer- 
zitetno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 9444 

Smrekar Vinko, Ljubljana, Galusovo 
nabrežje, osebno izkaznico, rep. štev. 
92070/51. ser. štev. F-0114380, izdano v 
Ljubljani. 9511 

Spahič Salahudin, Ljubljana, indeks 
elektrotehnične fakultete TVS v Ljub- 
ljani.' 9385 

Strahan Janez, Caberje 1, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0320777. 9353 

Šabeder Milan, Bohova 30 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 31733, 
ser. št. 0570290, izdano pri OLO Maribor 
okolica. - 9425 

Šaruga Jože, Dol. Lendava, Kranjče- 
va 37, roj. 16. II. 1933, osebno izkazni- 
co, reg. št. 3809, ser. št. 0015519, iz- 
dano v M. Soboti. 9500 

Šauperl Jerica, Maribor, Delavska 6, 
sindikalno knjižico št. 52344 sindikata 
Tovarne pletenin  v Mariboru.        9120 

Seme Lucija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 65742/51, udatr. v 
Ljubljani. 9672 

Sere Slavica. Maribor, Ob bregu 27, 
osebno izkaznico, reg. št. 44305, ser. št. 
0046491, izdano 7. III. 1951 v Maribo- 
ru. 9415 

šik Enrik, Rižana 54, p. Črni Kal, 
roj. 7. VIII. 1910, osebno izkaznico, rcg. 
št. 12285, ser. št. 212995, izdano v Se- 
žani. 9264 

Šinkovec FJMIC Gor. Dole 4, osebno 
izkaznico, ser. št. 0313539. 9478 

škrbine Jakob, Ljubljana, osebno 
izkaznico št. 22470/50, izdano v Ljub- 
ljani. 9445 

Škrjsjaes Marija, roj. 21. I. 1994, bov- 
i"ak l"4), Videm ob Ščavnici, osebno iz- 
:aznico 916S 
Smer >?evenkn, roj. 5. IV. 1928, de- 

lavka pri >Konstruktorju«, Dol. Len- 
dava, osebno izkaznico, izdano v Ma- 
riboru, 'teg. številka 35251, ser. števil- 
ka G-0029181. 8986 

Šmuc Stanko, Maribor, Studenci, 
Obr-"A".a 93, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilk? 50213, serija 0050733, izdano od 
OLO Maribor okolica. 9126 

Šnnderl Katica, Maribor, Pipuševa 
3/1, osebno izkaznico, reg, št. 42041, 
ser. št. 0044242, izdano 21. II. 1951 v Ma- 
riboru. 9422 

Šošter Antonija, Mali vrh 52, p. Šmar- 
tno ob Paki, osebno izkaznico, reg. 
št. 6129. 8464 

Špiler Ljudmila, Maribor, Gregorči- 
čeva 3, osebno izkaznico, reg. št. 5771, 
serija 0011482, izdano v Mariboru.  9136 

sporn Anton, Ljubljana, .univerzitet- 
no izkaznico, izdano v Ljubljani.      9446 

Štrukelj Rudolf, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 73701, ser. številka 
F-0098011, izdano v Ljubljani 9242 

štrukelj Slavko, obratovodja Lesno 
industrijski obrat Sevnica, sindikalno 
izkaznico  št.   1997935. 9530 

Šušteršič Rudi, Radohova vas 39, 
osebno izkaznico, sel. št. 670450, reg. 
št. 20149, izdano od OLO Postojna. 9385 

Tndina Stana, Lavrica 46i osebno iz- 
kaznico, reg. št. 52576/50, ser. št. 015856. 
izdano od PNU Ljubljana okolica.    9243 

Tekavčič Lado, Mlaka 37, pri Kočev- 
ju, roj. 7. X. 1933, osebno izkaznico, 
reg. št'. 2765, ser. št. 0549075. 9624 

Tcment   Franc,   študent,   Ljubljana, 
Dolničarjeva 4,  zdaj  Pobrežje  33,  Vi- 
dem pri Ptuju, roj. 29. III. 1926, osebno 
izkaznico,   reg.   šlt.   201/50,   izdano   v 
Ljubljani. 9580 

Tesovnik Josip Ljubno, Savina 7. 
osebno  izkaznico  št.   13417. 8967 

Tomažič Ignac, Ličnica 16, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0768222, reg. št. 32372, 
izdano 24. IV. 1951 v Poljčanah.     8629 

Tomažin Franc, Gmajna pri Raki 14, 
osebno izkaznico, ser. št. 0381332, reg. 
št. 57022, izdano v Krškem. 9501 

Topolnik Drago, Maribor, Košanova 
6, osebno izkaznico, reg, št. 29867, ser. 
št. 0031613, izdano v Mariboru.       9129 

Tratnik Fani, Maribor, Pobrežje, 
Črnogorska 16, osebno izkaznico, reg. 
št. 1(830, ser. št. 0006481, izdano v Ma- 
riboru. 9427 

Trebeč Marija, Ljubljana, Cankarie- 
va 7, osebno izkaznico, reg. št. 3513/51, 
ser.    št.    F-0025823,   izdano    v    Ljub- 
ljani. 9244 

Trgovsko  podjetje OZKZ Ljutomer, 
prometno knjižico St. 152/52 za tovorni 
avtomobil znamke >Man-Steyer< 3,5 to- 
ne, evid št. 6808, izdano v Ljutome- 
ru. 9169 

Turinek Ludvik, Razbor, osebno iz- 
kaznico, izdano v Slovenjem Grad- 
cu. 9047 

Vatovec Drago, OreJiok 9, II. Bistrica, 
osebno izkaznico, izdano od OLO pov. 
za notr. zadeve v II. Bistrici. 9272 

Vehovar Ana roi, Prevejšek, Bresta- 
nica 117, osebno izkaznico, ser. številka 
0391231, reg. št. 46921, izdano v Kr- 
škem. 9463 

Vehovec Tatjana, Ljubljana, Vegova 
6, osebno izkaznico, reg. št. 86744/51, 
ser. št. F-0109054, izdano v Ljublja- 
ni. 9564 

Vidič Zoran, Ljubljana, indeks tehni- 
ške visoke šolo v Ljubljani. 9245 

Vidmar Hermine, Ljubljana, Cimper- 
manova 3, osebno izkaznico, reg. št. 
57496/51, ser. št. F-0079806, izdano v 
Ljubljani. 9537 

Vidrih Janez, Podnano., 2, roj. 18. XT. 
1905, osebno izkaznico, rcg. št. 26336, 
ser. št. 0314408, izdano v Solkanu.   9273 

Vigec Miroslav, Ivanjkovci 52, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 14897, ser. št. 
0576952, izdano pri OLO Maribor oko- 
lica. 9512 

Viher Matija, Maribor, Žolgerjeva 9, 
osebno izkaznico, reg št. 51118, ser. št. 
0051649, izdano v Mariboru. 9137 

Vrhove Ludvik, Ljubljana, univerzi- 
tetno izkaznico, izdano v Ljub-* 
ljani;v  _ 9386 

Vrščaj Izidor, Nestoplja vas 7, p. Se- 
mič, 50% invalid iz NOV, člansko iz- 
kaznico št. 24030, izdano na Okrajnem 
odboru Zveze VVI, Črnomelj. 9225 

Vučina Avgust, Maribor, Košaki, 
Sentiljska 116, osebno izkaznico, reg. 
št. 47443, ser. št. 0044891, izdano v Ma- 
riboru. 9412 

Weixler Erna. Novo mesto, Glavni trg 
10, osebno izkaznico, reg. št. 10591, ser. 
št. 0344701, železniško izkaznico in iz- 
kaznico društva upokojencev.        9171 

Zaje Franc, Ljubljana, Dalmatinova 
3, osebno izkaznico, ser. št. 0023791, reg. 
št. 1481/50, izdano v Ljubljani. 9673 

Zakonšek Stanko, Novo mesto, Can- 
karjeva 19, osebno izkaznico, ser. št. 
0325798. 9465 

Zcvart Rudolf, Podgorje, preklic o 
izgubljeni vojaški knjižici, objavljen v 
Ur. listu LRS, št. 15, ker se je med tem 
našla. 8466 

ZiherI Valentin, Srednje Bitnje 73, 
roj. 29. I. 1915, osebno izkaznico, ser. 
št. F-0219777, reg. št. 181967. 9447 

Zobec Anton, Klanec 8, p. Herpelje, 
roj. 13. X. 1916, osebno izkaznico št. 
127997. 9375 

Zorger Jožica, Maribor, Tomšičev 
drevored 1, osebno izkaznico, reg. št. 
29090, ser. št. 0022250, izdano v Mari- 
boru. 9410 

Zorič Regina, Ljubljana, Ilirska 12, 
osebno izkaznico, ser. št. F-86661, reg', 
št. 6351/51, izdano v Ljubljani.        9674 

Zngič Alojz, rojen 29. VI. 1907, Pod- 
bočje, sedaj stanujoč Ljubljana, Kra- 
kovski nasip 4, vojaško knjižico, izdano 
v Nišu. 9387 

Zupan Jože, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. št. št. 54190/51, ser. št. F- 
0076500, izdano v Ljubljani. 9469 

Zupančič Jožef, Žigarski vrh 42, n. 
Sevnica, osebno izkaznico, reg. številka 
46462, ser. številka 039077, izdano v Kr- 
škem. 9473 

Žgajnar Anton, Zidar, Selo 14, Lavri- 
ca, delovno knjižico, izdano v Ljub- 
ljani. 9675 

Žgalin Vera, osebno izkaznico, reg. št 
98616/51, ser. št. 0120926, izdano v Ljub- 
ljani. 9474 

Žibert Fantka, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 2645/52, reg. št. 1744, iz- 
dano v Krškem. 9448 

Žitnik Vera, Maribor, Pobrežje, 
Muršičeva 37, delovno knjižico, izdano 
za >Untenzilijoc, Rudnik 24 v Ljublja- 
ni. 94.14 

Zla j pah Anton, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg št. 1785/50, ser. številka F- 
0024075, izdano v Ljubljani. 9449 

Žorž Ciril, Slap 62, Vipava, obrtno 
dovoljenje številka 291 z dne 30. mai- 
ca 1948. '     8911 

Zun dr. Anton, Kranj. Jezerska c. 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 7979, ser. št. 
0184289, izdano od OLO Kranj.       9246 

Žužek Herman, Ljubljana,, Florijan- 
ska 20, osebno izkaznico, reg. številka 
52041/51, ser. številka F-007451, izdano 
v Ljubljani. 9470 

Izdaja »Uredni list LRS«. Direktor is odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik, beta tiskarna »Toneta Tomšiča< v Ljubljani. 
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v zaprti delavnici, se sme delo izven določenega obra- 
tovalnega časa opravljati v odprti obratovalnici, toda 
brez pomožnega osebja. To velja tudi za obrtna opra- 
vila, ki se opravljajo na prostem. 

18. člen 
Notranje delo v obratovališčih čez čas, določen 

za njih zapiranje oz. čez čas, ki je določen z osemurnim 
delovnim časom, je dovoljeno, in sicer tudi s pomožnim 
osebjem: 

1. ob višji sili, 
2. če je treba kaj storiti, da se ne pokvari blago, 
3. kadar se sestavlja inventar obratovalnice, 
4. če se obratovalnice čistijo ali če se urejajo iz- 

ložbe, 
5. če se obratovalnica seli. 
Promet s strankami je tedaj izključen. 

19. Člen 
Če se v lokalu obrta ali v dveh ali več lokalih 

obrta, ki so med seboj vezani, razen gostinskih obratov, 
opravlja dvoje ali več vrst obrti, za katere je določen 
različen čas odpiranja ali zapiranja, velja čas zapira- 
nja in odpiranja, ki je določen za tisto vrsto obrta, za 
katerega je predpisan krajši obratovalni čas. 

20. člen 
Delovni čas pomožnega osebja v obrtih je urejen s 

predpisi za varstvo delavcev. 

21. člen 
Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

Ljubljana okolica je pooblaščen, da sme po izkazani 
potrebi izjemno obratovalni čas podaljšati, skrajšati ali 
spremeniti s posebno odredbo. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 
22. člen 

Lastniki obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom 
tega odloka svoje obratovalnice odprte izven časa, do- 
ločenega za odpiranje in zapiranje obratovalnic, se 
kaznujejo z denarno kaznijo do 3.000 din. Upravno ka- 
zenski postopek vodi in kazen izreka sodnik za pre- 
krške pri Okrajnem ljudskem odboru Ljubljana 
okolica. 

Št 7179/1— 52 
Ljubljana, dne 11. oktobra 1952. 

Predsednik OLO: 
Berčič Miha 1. i. 

171. 

Na podlagi 15. in 107. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) ter 8. in 
155. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46—428/51) izdaja okrajni ljudski odbor Mur- 
ska Sobota na svoji XI. redni seji dne 4. oktobra 1952 

odlok 
o obratovalnem času za gospodarska podjetja 

na območja okraja Murska Sobota 

A. OBRATOVALNI CAS 

I. Ob delavnikih 

Trgovinske obratovalnice 
1. člen 

Trgovine so odprte, če ni v naslednjih členih dru- 
gače določeno, od 8. do 12. in od 14. do 17. ure. 

V poletnih mesecih maj, junij, julij, avgust in sep- 
tember so trgovine odprte od 7. do 12. ter od 15. do 
17. ure. 

Od 17. do 18. ure se opravlja interno delo v trgo- 
vinah in se strankam v tem času ne streže. 

Trafike so odprte v poletnih mesecih od 6. do 11. 
in od 15. do 18. v zimskih mesecih pa od 7. do 1-2. in 
od 14. do 17. ure. 

2. člen 
Prodajalnice svežega mesa so odprte v. poletnem 

času od 6. do 11. ure, v zimskem času pa od 7. do 
12. ure, v popoldanskem času pa od 15. do 17. ure. 

Prodajalnice kruha, mlekarne in trgovine z zele- 
njavo so odprte od 6. do 12. in od 15. do 18. ure. 

Slaščičarne so odprte od 7. ure nepretrgoma do 
20. ure. 

5. člen 
Za obhodno prodajo blaga velja urnik kakor za pro- 

dajo v stalni obratovalnici. 
Izjemoma je dovoljeno prodajanje časopisov, revij 

in pečenega kostanja od 6. do 20. ure. 

4. člen 
Glede prodajnega časa za blago na sejmih in tržnih 

prostorih veljajo določbe sejmskih in tržnih redov. 

Obrtne  obratovalnice 
5. člen 

Brivske, lasuljarske in manikerske obratovalnice so 
odprte od 7. do 12. in od 14. do 18. ure. Ob sobotah in 
dnevih pred državno priznanimi prazniki pa od 7. do 
12. ter od 14. do 20. ure. 

Zgoraj navedene obratovalnice so ob ponedeljkih 
odprte od 7. do 12. ure. 

6. člen 
Pekarne in slaščičarske delavnice obratujejo od 6. 

do 17. ure. Pripravljalna dela, kakor kurjenje peči, pri- 
stavljanje kvasa in mešanje testa, se smejo pričeti ob 
4. uri in se sme v ta namen zaposliti le nujno potrebno 
osebje. 

Ob ponedeljkih in dnevih po državno priznanih 
praznikih smejo pekarne obratovati od 5. do 18. ure, 
pripravljalna dela ob teh dnevih pa se smejo pričeti 
ob 3. uri. 

Gostinske  obratovalnice 

7. člen 
Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. hoteli, restavracije in gostilne v mestih Murska 

Sobota in Lendava ob delavnikih do 25. ure, ob sobotah 
in nedeljah ter državno priznanih praznikih pa do 
24. ure. V drugih krajih na območju okraja Murska So- 
bota ob delavnikih do 22. ure, ob sobotah, nedeljah 
in državno priznanih praznikih pa do 23. ure; 

2. kavarne ob vseh dnevih do 24. ure; 
3. okrepčevalnice (bifeji) od 7. do 20. ure. 
Gostinske obratovalnice se ne smejo odpirati pred 

5. uro, morajo se pa odpreti najpozneje ob 7. uri. 

8. člen 
Kolodvorski restavraciji na žel. postaji v M. Soboti 

in Lendavi smeta postreči gostom tudi po času, dolo- 
čenem za zapiranje v 7. členu, vendar najdalj pol ure 
po prihodu oziroma odhodu vlaka. 

9. člen 
Po 24. uri se z godbo in petjem ali sicer z obrato- 

vanjem v gostinskih obratih ne sme motiti soseščina. 
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II. Ob nedeljah in državno priznanih praznikih 
10. člen 

Ob nedeljah in državno priznanih praznikih mo- 
rajo biti vse trgovine in obrtne delavnice zaprte, ko- 
likor v naslednjem niso dovoljene izjeme. 

11. člen 
Ob dnevih, omenjenih v 10. členu, smejo biti od- 

prte: 
1. prodajalnice cvetja od 8. do 12. ure, 
2. slaščičarne od 7. do 20. ure, 
3. fotografske delavnice od 7. do 12. ure, 
4. brivske, lasuljarske in manikerske obratovalnice 

od 7. do 11. ure. 

SPLOŠNE DOLOČBE 
12. člen 

Določbe tega odloka se nanašajo na gospodarske 
obrate ne glede na to, ali pripadajo državnemu, za- 
družnemu ali zasebnemu sektorju. 

13. člen 
Ob času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, 

se morajo zapirati vsi dohodi v prostore, ki so določeni 
za promet s strankami. 

Strankam, ki so ob zapiranju v obratovalnem pro- 
storu trgovin in obratov, je treba postreči, vendar pa 
to redoma ne sme trajati dalj kot pol ure po času, do- 
ločenem za zapiranje. 

Imetniku obrta kakor tudi članom njegove družine 
je dovoljeno prebivati in delati v lokalu tudi ob času, 
ko je ta za promet z občinstvom zaprt. 

14. člen 
Notranje delo v obratovališčih čez čas, določen za 

njih zapiranje, je dovoljeno, in sicer tudi s pomožnim 
osebjem: 

1. ob višji sili, 
2. če je treba kaj storiti, da se ne pokvari blago, 
3. kadar se sestavlja inventar obratovalnice, 
4. če se obratovalnice čistijo ali urejajo izložbe, 
5. če se obratovalnica seli. 

Promet s strankami je tedaj izključen. 
15. člen 

Delovni čas pomožnega osebja v obrtih je urejen 
8 predpisi za varstvo delavcev. 

16. člen 
Svet za gospodarstvo OLO Murska Sobota je po- 

oblaščen, da sme po potrebi obratovalni čas podaljšati, 
skrajšati ali spremeniti s posebno odredbo. 

Ljudska odbora mestne občine Murska Sobota in 
Lendava se pooblaščata, da lahko na predlog pristojnih 
zbornic ali pa zbora volivcev izdata dodatne predpise 
glede obratovalnega časa na območju Murske Sobote 
oziroma Lendave. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 
17. člen 

Lastniki obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom 
tega odloka svoje obratovalnice odprte izven časa, do- 
ločenega za odpiranje in zapiranje obratovalnic, se 
kaznujejo z denarno kaznijo do 3.000 din. 

18. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
Murska Sobota, dne 4. oktobra 1952. 

Predsednik OLO: 
Šabjan Štefan 1. r. 

172. 
Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19—89/52) izdaja 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na svoji četrti 
redni seji dne 11. oktobra 1952 

odlok 
o razveljavitvi odloka o javnem redu in miru 

Okrajnega ljudskega odbora Kamnik 
1. člen 

Razveljavlja se odlok Okrajnega ljudskega od- 
bora Kamnik z dne 5. XI. 1951, št. Preds 63/1—51 o 
javnem redu in miru, ki je bil sprejet na petem rednem 
zasedanju tega ljudskega odbora dne 3. novembra 1951, 
kolikor je veljal na območjih, ki so bila po zakonu o 
razveljavitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, 
okraje in občine z dne 18. aprila 1952 priključena 
Okrajnemu ljudskemu odboru Ljubljana okolica. 

2. člen 
Ta odlok prične veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRS.« 
St. 6784/2—52 
Ljubljana, dne 11. oktobra 1952. 

Predsednik OLO: 
Berčič Miha 1. r. 

173. 
Na podlagi 118. člena zakona o ljudskih odborih 

mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19—90/52), 
izdaja Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane 
na svoji VIII. redni seji dne 16. oktobra 1952 

odlok 
o odpravi odloka o nazivih in plačah uslužbencev 

v logarski službi, 
ki ga je sprejel Mestni ljudski odbor glavnega mesta 
Ljubljane na svoji II. redni seji dne 4. junija 1952, 
Tajn št. 760/52. 

Ta odlok stopi takoj v veljavo. 
Tajn št. 1169/52 
Ljubljana, dne 16. oktobra 1952. 

Predsednik MLO: 
Jaka Avšič 1. r. 

1?4. 
Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih izdaja Okrajni ljudski odbor Trbovlje na svoji 
4. seji dne 11. oktobra 1952 

odlok 
o razveljavitvi odloka o nazivih in plačah v logarski 

službi 
1. člen 

Z uveljavitvijo pravilnika o nazivih in plačah 
uslužbencev pomožne tehnične gozdarske službe (Urad- 
ni list FLRJ, št. 35—416/52), ki ga je predpisal pred- 
sednik Sveta za kmetijstvo in gozdarstvo vlade FLRJ. 
je postal odlok o nazivih in plačah v logarski službi, 
ki ga je sprejel Okrajni ljudski odbor Trbovlje na svoji 
2. seji dne 27. junija 1952 brezpredmeten in se zato raz- 
veljavlja. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva izdaje. 
St. 33/32 
Trbovlje, dne 11. oktobra 1952.    " 

Predsednik OLO: 
Burkeljc Viktor 1. r. 

Izdaja >Uradni ltet LRS«. — Direktor ia odgovorni u redu k: dr Rastko Močnik — tleka tiskarna >Toneta Tomstëa< — ve' v 
Ljubljani. — Naročnina: letno 540 din. — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, veake nadaljnje 4 etranl 4 din veî. p° 
Dosti 8 din •••. — UrednlštvK) in apravai Ljubljana, Kidričeva (prej Gajeva) ••• 6, poStnj predai 336. — Telefon mrave 55-79 

— Čekovni •••••: 601.901804) 

*      7> ,   •   t1        .1 < . 



••• piata* t letwfa! 4    _,^     -t ». 

' -   -        "' 'TO'• ISi 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
URADNI 

LRS   i 
LJUBLJ 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 28. oktobra 1952 Številka 31 
VSEBINA 

175. Uredba o ustanovitvi okrajnih sodišč v Sevnici in y 
Šmarju   pri   Jelšah   ter  o njuni  krajevni  pristojnosti. 

176. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o dnev- 
aieah in povračilu stroškov sodnikom porotnikom ljud- 
skih sodišč. 

1??. Uredba  o strokovnem  nadzorstvu nad lekarnami  ter 

zavodi in podjetji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in 
prodajo zdravil in sanitetnega materiala. 

178. Odločba o ustanovitvi Nižje šole ministrstva za notra- 
,-c\ nje zadeve LRS v Ljubljani. 

(•17•• Odločba  o ustanovitvi bolnice za duševne bolezni r. 
Begunjah na Gorenjskem. 

V:,   . 
W' 

Vlada Ljudske republike Slovenije 
175. 

Na podlagi 43. člena zakona o ureditvi ljudskih 
sodišč (Uradni list FLRJ, št. 51-349/46) izdaja vlada 
LRS po predlogu ministra za pravosodje 

uredbo 
o ustanovitvi okrajnih sodišč v Sevnici in v Šmarju 

pri Jelšah ter o njuni krajevni pristojnosti 

1. člen 

Ustanovita se okrajni sodišči v Sevnici in v Šmar- 
ju pri Jelšah. 

2. člen 

Okrajno sodišče V Sevnici spada v območje okrož- 
nega sodišča v Novem mestu. Njegova krajevna pri- 
stojnost obsega tele občine iz okraja Krško: Bianca, 
Boštanj, Brestanica. Bučka, Krmelj, Podsreda, Senovo, 
Sevnica, Studenec, Tržišče in Zabukovje. Te občine se 
izvzamejo iz krajevne pristojnosti okrajnega sodišča 
v Brežicah. 

3. člen 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah spada v ob- 
močje okrožnega sodišča v Celju. Njegova krajevna 
pristojnost obsega tele občine iz okraja Celje okolica: 
Podčetrtek, Polje ob Sotli. Ponikva pri Grobelnem, 
Pristava, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah 
in 2usem. Te občine se izvzamejo iz krajevne pristoj- 
nosti okrajnega sodišča v Celju. 

4. člen 

Minister za pravosodje LRS določi, kdaj pričneta 
Poslovati okrajni sodišči v Sevnici in v Šmarju pri 
Jelšah   in   izda   natančnejše  predpise  za  izvedbo   te 
uredbe. 

5. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRSc. 

St. II-8U/3-52 
Ljubljana, dne 21. oktobra 1952. 

Predsednik 
Minister za pravosodje LRS: vlade LRS: 

Dr. Heli Modic 1. r. Miha Marinko 1. r. 

176. 

Na podlagi tretjega odstavka 19. člena zakona o 
ureditvi ljudskih sodišč (Uradni list FLRJ, št. 51/349-46) 
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za pravosodje 
LRS 

uredbo 
o spremembah in dopolnitvah uredbe o dnevnicah 

in povračilu stroškov sodnikom porotnikom ljudskih 
sodišč 

1. člen 

i. člen uredbe o dnevnicah in povračilu stroškov 
sodnikom porotnikom ljudskih sodišč (Uradni list LRS, 
št. 19-94/50) se spremeni in glasi: 

»Sodniki porotniki, ki zaradi opravljanja sodniške 
službe izgubijo svoj zaslužek ali sicer utrpijo kaj na 
svojih dohodkih, imajo pravico do dnevnice.« 

2. člen 

2. člen uredbe se spremeni in glasi: 
»Delavcem in uslužbencem, ki zaradi opravljanja 

sodniške službe izgubijo zaslužek pri svojem deloda- 
jalcu, pripada dnevnica v višini čistih prejemkov, ki 
jih izgubijo. Višino izgubljenih prejemkov ugotovi 
sodišče na podlagi potrdila delodajalca, pri katerem 
je sodnik porotnik zaposlen. 

Drugim sodnikom porotnikom določi dnevnico so- 
dišče po prostem preudarku v mejah najvišjega in 
najnižjega zneska, ki ga določi minister za pravosodje 
v sporazumu z ministrom za finance.< 

3. člen 

3. člen uredbe se spremeni in glasi: 
»Sodnikom porotnikom, ki ne prebivajo na sedežu 

sodišča, pripada dnevnica tudi za čas prihoda k sodišču 
in za čas povratka v kraj prebivališča.< 

4. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listn 
LRS*. 

St. • 788/3-52 
Ljubljana, dne 21. oktobra 1952. 

Predsednik 
Minister za pravosodje LRS: vlade LRS: 

Dr. Heli Modic 1. r. Miha Marinko 1. i. 
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Na podlagi 19. točke 44. člena • 2. odstavka 
77. člena ustave LRS in IX. točke splošnih navodil 
o organizaciji zaščite in povzdige zdravja (Uradni list 
FLRJ, št. 48-380/48) izdaja vlada LRS na predlog Sveta 
vlade LRS za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 

uredbo 
o strokovnem nadzorstvu nad lekarnami ter zavodi in 
podjetji,  ki se ukvarjajo s proizvodnjo  in  prodajo 

zdravil in sanitetnega materiala 

1. člen 
Svet vlade LRS za ljudsko zdravstvo in socialno 

politiko opravlja strokovno nadzorstvo nad lekarnami 
ter zavodi in podjetji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 
in prodajo zdravil in sanitetnega materiala. 

2. člen 
Natančnejše predpise za opravljanje tega nad- 

zorstva izda Svet vlade LRS za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko. 

3. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
Št. II 868/3-52 
Ljubljana, dne 21. oktobra 1952. 

Minister-predsednik 
Svei* vlade LRS za ljudsko zdravstvo    Predsednik 

in socialno politiko: vlade LRS: 
Dr. Jože Potrč 1. r. Miha Marinko 1. r. 

178. 
Na podlagi drugega odstavka 78. člena v zvezi s 

37. členom ustave LRS izdaja vlada LRS na predlog 
ministra za notranje zadeve LRS 

odločbo 
o ustanovitvi Nižje šole ministrstva za notranje 

zadeve LRS v Ljubljani 
1 

Ustanovi  se  Nižja  šola  ministrstva  za  notranje 
zadeve LRS v Ljubljani. 

Namen šole je, teoretično in praktično izobraziti 
nižji strokovni kader resora notranjih zadev. 

Šola je pod neposrednim vodstvom in nadzorstvom 
ministrstva za notranje zadeve LRS. 

2 
Solo vzdržuje iz svojih proračunskih sredstev mi- 

nistrstvo za notranje zadeve LRS. 
Solo vodi ravnatelj, ki ga imenuje minister za 

notranje zadeve LRS. 
3 

"V   šolo   se  sprejemajo   civilni   uslužbenci   resora 
notranjih zadev in člani ljudske milice. 

Pogoj za sprejem je dovršena nižja srednja šola 
ali njej enaka šola in najmanj enoletna praksa v 
resoru notranjih zadev. 

Za čas šolanja se uslužbensko razmerje ne pre- 
kine. 

Gojenci šole prejemajo v času šolanja temeljno 
plačo naziva in plačilnega razreda, ki so ga imeli ob 
vstopu v šolo. 

4 
Pouk na šoli traja praviloma eno šolsko leto. Mi- 

nister za notranje zadeve LRS lahko trajanje pouka 
podaljša. 

Učni program in natančnejše določbe o organi- 
zaciji in delu šole predpiše minister za notranje za- 
deve LRS. 

5 
Ta odločba  velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. VIII-200/2-52 
Ljubljana, dire 21. oktobra 1952. 

Minister Predsednik 
za notranje zadeve LRS: vlade LRS: 

Boris Kraigher 1. r. Miha Marinko 1. r. 

179. 

Na podlagi točke VI-A-1 splošnih navodil o or- 
ganizaciji zaščite in povzdige ljudskega zdravja 
(Uradni list FLRJ, št. 48-380/48) izdaja vlada LRS po 
predlogu predsednika Sveta vlade LRS za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko 

odločbo 
o ustanovitvi bolnice za duševne bolezni v Begunjah 

na Gorenjskem 

1 
Ustanovi se bolnica za duševne bolezni v Begu- 

njah na Gorenjskem. 
2 

Bolnica ima poleg splošnih nalog, ki so določene 
za bolnico, zlasti nalogo, da zdravi in oskrbuje mirne 
duševne bolnike po sodobnih strokovnih metodah in 
s sodobnimi sredstvi. 

Predsednik Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko lahko določi bolnici še druge po- 
sebne naloge. 

3 
Bolnico vodi upravnik, ki ima za vodstvo admini- 

strativno-ekonomskih zadev pomočnika. 
Upravnika in njegovega pomočnika imenuje pred- 

sednik Sveta vlade LRS za ljudsko zdrasstvo in so- 
cialno politiko. 

4 
Bolnica ima svoj predračun dohodkov in izdatkov 

v sestavu predračuna dohodkov in izdatkov Sveta 
vlade LRS za ljudsko zdravstvo in socialno politiko. 

Upravnik bolnice je odredbodajalec za izvajanje 
predračuna. 

5 
Glede notranje ureditve in dela se ravna bolnica 

po predpisih, ki veljajo za bolnice oziroma specialne 
bolnice. 

Zdravniško službo in nadzorstvo nad srednjim in 
nižjim medicinskim osebjem v bolnici bo opravljala 
bolnica za duševne in živčne bolezni v Ljubljani, ki 
bo v novoustanovljeno bolnico napotovala tudi bolnike. 

6 
Ta odločba velja od dneva   objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. II-955/2-52 
Ljubljana, dne 21. oktobra 1952. 

Minister-predsednik 
Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo Predsednik 

in socialno politiko: vlade LRS: 
Dr. Jože Potrč 1. r. Miha Marinko 1. r. 
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Razglasi in objave 
Izšel je 

Kiajevni imenik LRS 
• upravno razdelitvijo Ljudske republike Slovenije, abecednim imenikom 
naselij z označbo občine, okraja in pošte, abecednim imenikom občili z 

označbo okraja in sodišča ter zemljevidom. 

Strani 224, cena 290 din. 
Naše naročnike zlasti ljudske odbore in njihove odbornike ter usluž- 

bence, organe državne upia\c podjetja, sindikalne in frontne organizacije 

opozarjamo 
glede na razpisane volitve ljudskih odborov in glede na novo ureditev 
volilnega sistema na naše knjižice: 

Zakon o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov. 
Cena 38 din. 

Pravkar je izšla tudi knjiga 
Ljudski odbori, organi ljudske samouprave, ki jo je spisal dr. Josip 

Globevnik. Knjiga na kratko opisuje razvoj ljudskih odborov od dni na- 
rodnoosvobodilnega boja pa do najnovejše ureditve, splošnega zakona o 
ljudskih odborih in na njegovi podlagi izdanih republiških zakonov o 
ljudskih odborih, opiše razlike med sedanjo in prejšnjo ureditvijo in po- 
drobno razlaga novo ureditev. Knjiga je nekak komentar k zveznemu 
zakonu in republiškemu zakonu o ljudskih odborih. Obseg 252 strani, 
cena 290" d in. 

Ker so knjižice o republiških zakonih o ljudskih odborih zaradi 
velikega povpraševanja že razprodane, smo ponovno  ponatisnili 

Zakon o občinskih ljudskih odborih 
Zakon o okrajnih ljudskih odborih. 

Cena je ostala ;?!n, 38 din. 

»Uradni lisi LRS«, Ljubljana, Kidričeva 5, 
poštni predal 336 

Razglasi ministrstev 
Št. IV— 4522/1—52 •   9576 

Z odločbo Ministrstva za notranje 
zadeve LRS, št. 1V-4522/1 z dne 16. X. 
1952 je bila na podlagi 21. člena za- 
kona o osebnih imenih dovoljena spre- 
memba priimka nedoletne Zupane Ne- 
venke, roj. 6. IX. 1934 v Ljubljani, v 
priimek   »K r e g a r<. 
Št. IV.-4510/1-52 9577 

L odločbo Ministrstva za notranje za- 
deve LRS, št. IV-4510/1 z dne 14. X. 
1952 je bila na podlagi 21. člena zako- 

ma o osebnih imenih dovoljena spre- 
memba priimka nedoletne Zupane Ne- 
VI. 1914 v Novi cerkvi, njegovi ženi 
Kline Ani roj. Vrečko S. VI. 1914 in 
otrokom Slavku, roj. 5. III. 1943 v Ce- 
lju, Danilu, roj. 28. IV. 1947 v Mariboru 
in Anici, roj. 19. VII. 1950 v Mariboru 
v priimek »K 1 i n ec. 

Ministrstvo za notranje zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
2021. 

Besedilo: »Slaščica — šport« (Ljub- 
ljana, Wolfova 10). 

Poslovni predmet: Izdelovanje in 
prodaja slaščičarskih izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljublja- 
na, Tajn št. 961/52 z dne 7. VII. 1932. 

Operativni upravni voditelj: MLO 
Ljubljana, oddelek za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Maček Ivan, upravnik. Pečar Marija, 

knjigovodja in Brkljačič Mita, blagaj- 
ničarka. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne  15. oktobra   1952. 
Št. G 2536/52 9592 

2022. 
Besedilo: Gostinsko podjetje, Ajdov- 

ščina (Prešernova 31/1). 
Poslovni predmet: Postrežba z alko- 

holnimi in nealkoholnimi pijačami; s 
toplimi in mrzlimi jedili ter prenočišča. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
Obč. LO Ajdovščina, odločba št. 1585/2- 
52 z dne 4. IX. 1952. 

Poslovalnice so: Kavarna »Zvezda«, 
Gregorčičeva 19, Gostilna >Pod lipo«, 
Prešernova 3 in Restavracija »Plani- 
ka«, Prešernova 51. 

Za podjetje podpisujejo: 
Vidic Izidor, upravnik, Furlan Dani- 

lo, knjigovodja 1er Sluban Aleksandra 
in   Krapenc Alojz. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne   15.  oktobra  1952. 
Št. 11/2- 1O0O/91 -52 9602 

2023. 
Brsedilo: Krojaško podjetje, Reteče 

(Gorenja vas 2). 
Poslovni predmet: Vsa dela kroja- 

ške stroke. 
Ustunovitelj podjetja: KLO Reteče. 

Podjetje je obnovil in ga gospodar- 
sko upravno vodi LO mestne občine 
škofja Loka, odločba št. 484/4-52 z dne 
22. IV. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Dacar Frane, upravnik, v njegovi 

odsotnosti Miklavčič Ivanka, šivilja, 
in Gaber Mihael, knjigovodja, vsi • 
obsegu zakonitih pooblastil. 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne  9.  oktobra  1952. 
Št. 2141/2 9591 

2024. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Mer- 

kur« na veliko in malo (Kranj, Mai- 
strov trg 4). 

Poslovni predmet: Trgovina na veliko 
in malo, z železnino in kovinskimi iz- 
delki, s tehničnim blagom potrebščina- 
mi in stroji, z izdelki iz gume, kavčuka 
in plastičnih mas, z vrvarskimi iedelki, 
z barvami, laki in potrebščinami ter 
kemikalijami, z nekovinskim gradbe- 
nim materialom, s sanitarnim in inšta- 
lacijskim materialom, s steklom, porce- 
lanom in keramiko, s šivalnimi stroji, 
dvokolesi in nadomestnimi deli in 
športnimi potrebščinami. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. II-176O/1-50 z dne 1.. VIII. 
1951 kot »Kovinski servis« Kranj; z 
odločbo vlade LRS št. 632/2-52 z dne 
10. Vil. 1932 je prešlo pod upravo OLO 
Kranj, ta pa je z odločbo št. 2531/1-52 
z dne 9. Vili. •952 podjetje preimeno- 
val. 

Gospodarski voditelj: OLO Kranj, 
gospodarski svet. 

Poslovalnice so: Maistrov trg 4, Ti- 
tov trg 24 in 16 ter Koroška cesta 7 
in 2, vse v Kranju. 

Za. podjetje podpisujejo: 
Kolčne Jakob, ravnatelj, Ule Hinko, 

namestnik, Gantar Stanko, računovod- 
ja in Götz Rudolf, namestnik raču- 
novodje, v obsegu pooblastil in pravil 
podjetja. 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne  15. oktobra  1952. 
Št. 3674/2 9611 
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202?. 
Besedilo: Gostilna »Pri Jožetu«, 

Šmartno. 
Poslovni predmet: Točenje alkohol- 

nih in brezalkoholnih pijač ter po- 
strežba s toplimi in mrzlimi jedili. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
Obč. LO Šmartno, odločba št. 459/52 
z dne 21. VI. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: Matjašič 
Jože, upravnik, Lampret Franc, član 
Obč. LO, in Belič Franc, tajnik Obč. 
LO Šmartno. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 23. julija 1952. 
Št. •/3-31/262-52 819/ 

2026. 
Besedilo: Občinsko šiviljstvo, Muta. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stro- 

ke. 
Ustanovitelj in gospodarski upravni 

voditelj: Obč. LO Muta, odločba št. 
59/52 z dne 12. VIII. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Dobnik Marija, poslovodja, Orehov- 

sky Alozija, predsednik ter Pernat 
Oto, član upravnega odbora, vsi po 
zakonitih pooblastilih. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 20. avgusta 1952. 
Št. II/3—31/281—1952 8198 

202?. 
Besedilo: Občinska pekarna, Dravo- 

grad. 
Poslovni predmet: Vsa v stroko pod- 

jetja spadajoča dela. 
Podjetje je osnovano z odločbo Obč. 

LO Dravograd dne 10. VII. 1952, It 
48/74.1952. 

Gospodarski voditelj: LO občine Dra- 
vograd. 

Za podjetje podpisujeta: Alešovec 
Božidar, poslovodja, in Vivod Jožica, 
prodajalka in knjigovodka, po zako- 
nitih pooblastilih. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 4. septembra 1952. 
Št  II/3—31/308—1952 9003 

2028. 
Besedilo: Lekarna, Kobarid. 
Poslovni predmet: Preskrba prebi- 

valstva z zdravili in drugimi sredstvi 
za zdravljenje. 

Ustanovitelj: OLO Tolmin, odločba 
it. 1-86/9-1952 z dne 17. IX. 1932. 

Gospodarski upravni organ je Svet 
za ljudsko zdravstvo pri OLO Tolmin. 

Za podjetje podpisujeta: Mr. Komar 
Bojana, upravnik, in Zaje Danica, knji- 
govodja, v obsegu zakonitih poobla- 
stil. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 10. oktobra 1952. 
Št. II/4—36/130—1952 9456 

2029. 
Besedilo: Soboslikarska in pleskar- 

ska delavnica >Slikopleek<, Hrastnik 
(št. 190). 

Poslovni predmet: Slikarska, pleskar- 
ska in črkoslikarska dela. 

Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor 
mestne občine Hrastnik. 

Za podjetje podpisujejo: 
Zakonjšek Oskar, poslovodja« in Pod- 

lu nšek Rudolf, soboslikar in pleskarski 
pomočnik, Dolinšek Anka, po zakonitih 

( pooblastilih. 
OLO Trbovl'c, oddelek za gospodarstvo 

dne 10. oktobra 1952, 
Št 4459/W2 9539 

Spremembe 
2030. 

Besedilo:   Gostinsko  podjetje   »Sla- 
vija« (Ljubljana, Gosposvetska 6). 

Izbriše se Hribar Svetozar in vpiše 
Vospernik Janko, računovodja. 
MLO  za glavno  mesto  Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 14. oktobra 1952. 

Št. G—3401/52 9588 
2031. 

Besedilo: »Krojaštvo«, Stara Loka. 
Podjetje  je   z  odločbo   LO   mestne 

občine Škof ja Loka z dne 30. VII. 1952, 
št. 845/52 prenehalo poslovati  in  pre- 
šlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: »Krojaštvo« v likvi- 
daciji, Stara Loka. 

Izbriše se Berčič Rafael. Za podjet- 
je v likvidaciji podpisujejo: 

česnik Pavel, predsednik, Svolišak 
Franc in Primožič Vinko, člana likvi- 
dacijske komisije. 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne 9. septembra 1952. 
Št. 2594/3 8373 

2032. 
Besedilo:  KLO gostilna  Grosuplje. 
Vpiše se Podružnica na Polici, ki jo 

je   ustanovil   LO  občine   Grosuplje   z 
odločbo št. 223/1 dne 9.  IV.  1952. 
OLO Ljubljana okolica, oddelek za 

gospodarstvo 
dne 3. oktobra 1952. 
Št. 11—1431/62—1932 9210 

2033. 
Besedilo: Okrajno mizarsko podjetje, 

Stanežiče. 
Besedilo  odslej:  Okrajno  mizarsko 

podjetje, Medvode. 
Izbriše se Langerholc Draga in vpiše 
Gros Andrej, računovodja. 

IV. št. 218/1—1952 9569 
Besedilu: Okrajno posestvo, Šmartno 

pri Litiji. 
Izbrišeta se Bučar Leon in Zorčič 

Vinko ter vpišeta: 
Dobravec Anton, direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, in Bučar Leon, na- 
mestnik, ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja, z istimi pooblastili. 

IV. št. 1451/152—1952 9567 
OLO Ljubljana okolica, oddelek za 

gospodarstvo 
dne 10. oktobra  1952. 

2034. 
Besedilo: Občinski mlin in brod na 

Muri, Hrastje-Mota. 
Gospodarski voditelj: Obč. LO Slati- 

na Radenci. 
•Podjetje zastopajo in zanj podpi- 

sujejo: 
Dibelčar Maks, Tramici: Franc, in 

PetrctiJ Maks. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 20. septembra 1955. 
Št. 11—1766/1713-2—1952     8479 

2035. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Koro- 

tan«, Maribor (Črtomirova 8). 
Tzbriše se Mišja Anton in vpiše 
Vitek Nino, računovodja, ki podpi- 

suje vse  listine  denarnega, material- 
nega, obračunskega in kreditnega po- 
mena, poleg upravnika, in Cungl So- 
nja, administrator, ki podpisuje v od- 
sotnosti upravnika aH  računovodje. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne  1. oktobra 1952. 
Št. Pov 56/175 -90•5 

2036. 
Besedilo: »Ciciban?, otri?'.P konfek- 

cija (Maribor, Gosposvetska 16). 

Besedilo odslei: »Ciciban«, krojaštvo 
ženskih in otroških oblek po meri ter 
ženske in otroške konfekcije, Maribor. 

Poslovni predmet odslej: Krojaštvo 
ženskih in otroških oblek po meri ter 
ženske in otroške konfekcije, trgovina 
s tekstilnim blagom in tekstilno galan- 
terijo z ožjo specializacijo, trgorina z 
otroško in žensko konfekcijo na drob- 
no. 
MLO Maribor, oddelek za gospodarstvo 

dne 7. avgusta 1952. 
Št. Pov 56/162—1952 8171 

2037. 
Besedilo: Krajevna gospodarska pod- 

jetja Oplotnica >Mesarija 2<. 
Izbriše se Jelcnko Ivan in  vpiše 
Žigar, Jože, upravnik. 

OLO Maribor ok., odd. za gospodarstvo 
dne 26. septembra 1952. 

Št. 11—3687/16—1952 8923 
2038. 

Besedilo: Tovarna mesnih izdelkov, 
Bohova. 

Izbrišeta se Neubauer Maks, direktor, 
in Štefančič Drago ter vpišeta 

Rihardt Mirko, direktor, in Fric Sa- 
ša, računovodja. 
MtO Maribor ok., odd. za gospodarstvo 

dne 26. septembra 1952. 
Št. II—36S7/32—1952 8925 

:o>9. 
Besedilo: Mestna ekonomija, Murska 

Sobote. 
I/brišc se Kovačič Štefan in vpiše 
Domijan Janez, ki podpisuje v okviru 

zakonitih pooblastil. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 8. oktobra 1952. 
Št. 11—8911/1—32 4588 

2040. 
Besedilo: Mestno podjetje »ßrivnica«, 

Murska Sobota. 
Izbriše se Berke Štefan in vpiše 
Sreš Alojzija, računovodja, ki pod- 

pisuje vse listine skupaj s poslovod- 
jem Zelkom Štefanom. 

Št. II. 8495/1-52 8S94 
Besedilo: Mestno podjetje »Pekar- 

na«:, Murska Sobota. 
Izbriše so Berke Štefan in vpiše 
Sreš Alojzija, računovodja, ki pod- 

pisuje vse listine skupaj s poslovod- 
jem  Poredošem Francem. 

Št. II—8496/1—52 8891 
Besedilo: Mestno podjetje »Parne 

pekarna«, Murska Sobota. 
Izbriše se Berke Štefan in vpiše 
Sreš Alojzija, računovodja, ki pod- 

pisuje vse listine skupaj s poslovod' 
jem Vezjakom Stankom. 

Št. II—8495/1— 52 8892 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 24. septembra 1952. 
2041. 

Besedilo: Mestno mizarstvo, tapetni- 
štvo, kolarstvo, sodarstvo, Novo me- 
sto. 

Besedilo odslej: Mizarsko, tapetni- 
štvo, kolarstvo, sodarstvo, Novo mesto. 

Za   podjetje   podpisujeta: 
Jevšček   Miloš,   upravnik,   skupaj   s 

Pirnar Štefko, po pravilih podietja. • 
OLO Novo mesto, odd, za gospodarstvo 

dne 2. oktoubra 1952. 
Št.  III—2945—53/2—52        9065 

2042. , 
Besedilo: Krajevno trgovsko podjet' 

je »Toplice« Dol. Tonlice. 
Besedilo otlslcj: Državno trgovsko 

podjetje »Toplice«, Dol. Toplice. 
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22, Koračić Ivan. zadružnik, Sodraži- 
ca 49, Kosmač Rado, zadružnik, Ribni- 
ca 43. Pogačnik Karel, delovodja, Jur- 
ievica 58, Strah Stanko, logar, Kompp- 
lje 42, Mikulič Karel, nameščenec, 
Slov. vas 18, Stritar Jože, kmet. Velike 
Lašče 47, Troha Edvard, les. manipu. 
lant. Trava 3 Adamič Janez, kmet, Vel. 
Poljane 26. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 5. septembra 1952. 

Za dr  III 9/9 8406 

Razglasi sodišč 
^——^^—•i        »^^—mu    i «III——— 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče ni inano. 
us njihovo nevarnost in stroško, dokler 
se sami ne zglasijo ali ne imenujejo po- 

oblaščence 
Tožbe za razvezo zakona: 

G   115/52—5 9717 
Mugerli Franc, delavec >Gradisa<, 

Jesenice, proti Mugerli Antoniji roj. 
Faorlin, neznanega bivališča. Razpra- 
va bo 31. XII. 195-" ob 8. uri pri tem 
sodišču. Skrbnik toženke neznanega 
bivališča je Brainik Nada, administra- 
te rk a pri tem sodišču. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 21. oktobra 1952. 

G 678/52 9718 
Rozman Amalija, Bistrica 48 pri 

Limbušu. zoper Rozman (Ro.ssmann) 
Alojza, desetnika nemške vojske, na- 
zadnje v Deutsch Goritz, Radgona v 
Avstriji, sedaj neznanega bivališča. 
Razprava bo 11. XT. 1952 ob 9. uri pri 
lem sodišču, soba št. 86•1. Skrbnik je 
Sande Jože, niž. prav. ref. pri tem so- 
dišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. oktobra 1952. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje la aniorthaeijo 
vrednotnie, katerih imetniki se polivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotni ce izrekle 

za nevfc!ja>ne 
II R 295/52—2 9458 

Lončar Ivan,   Tržič,   Glavni trg 23, 
prosi za amortizacijo izgubljene zava- 
rovalne police št. 8,000.049 družbe Fe- 
niks, za zavarovalno vsoto predvojnih 
50.000  din  z  dne  1.  X.  1926  v  korist 
Lončarja Ivana in Ivanke. Priglasitve- 
ni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 9. oktobra 1952. 

I R 361/52-4 9520 
Počivavšek Barica, gospodinja v 

Ljubljani, Postonjska 11, prosi kot za- 
stopnica nedoletnih Počivavšek Tanje 
in Vojislave za amortizacijo izgubljene 
hranilne knjižice št. 6226 z glavnico 2). 
XII. 1951 2658 din na ime Počivavšek 
Tanja in hranilne knjižice št. 6223 z 
glavnico 31. XII. 1951 2641 din na ime 
Počivavšek Vojislav. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 
IR 358/52-3 8000 

Kalin Terezija. Ljubljana, Veliki 
4rndon 8, prosi za amortizacijo izgub- 
ljene zavarovalne police št. 39-452 na 

ime Kalin Karl in Terezija. Zavaroval- 
na vsota je 20.000 din, koristnik ob 
doživetju oba, ob smrti pa zavarovanec, 
ki preživi umrlega. Začetek zavarova- 
nja 1. VII. 1957, konec 1. VII. 1962. 
Polica je bila izdana 1. VII. 1937. Zava- 
rovanje je prevzeto po DOZ v Ljub- 
ljani. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 8. julija 1952. 

Razni oglasi 
Št.   832/52 

Razpis 
9640 

Rektorat univerze v Ljubljani raz- 
pisuje mesto laboranta v botaničnem 
institutu prirodoslovno-inatematične 
fakultete. 

Univerza v Ljubljani 
Rektor: Dr. Fran Zwitter 1. .r 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svoje   obveznosti  do 
podjetij v likvidaciji, sicer se bodo dolgovi 

sodno Izterjali 
9082 

Kmetijska zadruga Brczovci p. Pu- 
conci je po sklepu občnega zbora z dne 
13. III. 1952 prešla v likvidacijo. Likvi- 
dator je Vetrih Rozina, knjigovodja v 
Lemerju. 1'riglasih eni rok: do 1. X1L 
1952. 

Likvidator 

Izgubljene listine 
p r c k I i c u j e j o 

Abramič Anton, roi. 1897, Volčja 
draga 512, osebno izkaznico, ser. št. 
0288633, reg, št. 37231, izdano v Go- 
rici. 9757 

Avtopromet Gorica, Solkan, promet- 
no knjižico št. 6062 avtobusa znamke 
>Fiat 634c, evid. št. S-5746, izdano v 
Gorici. 9215 

Avpopromct Gorica, Solkan, avtobus- 
no evid. tablico S-8021. 9548 

Baje Viljem, Gmajna 23, p. Raka, 
prometno knjižico za motorno kolo 
»Jawat, izdano od OLO Krško.    9266 
•Bajec Franc, Maribor, Mladinska 12, 

letno spričevalo V. razreda I. drž. 
gimnazije v Mariboru za 1.1951/52.  J701 

Basa Ivan, roj. 8. VI. 1909, Podbežc 
34, zdaj Sabonje 32, p. Podgrad, oseb- 
no izkaznico, ser. številka 0347788, reg. 
št. 478. 9494 

Bonač Amalija, Ljubljana, Knaflje- 
va 2, spričevalo trgovskega tečaja v 
Ljubljani  za 1.  1906/1907. 9•56 

Božič Jože, Ardro 26, p. Raka, delovno 
knjižico št. '241496. 9771 

Božič Marija, Maribor, Heroja Tom- 
šiča 5, osebno izkaznico, reg. št. 57420, 
ser. številka 0037132, izdano v Mari- 
boru. 9688 

Bunc Anka, Maribor, Cankarjeva 13, 
osebno izkaznico, reg. št. 35154, ser. 
Številka 0042091, izdano 6. IT. 1951 v 
Mariboru. 9694 

Cchner Avgust, rojen 28. VIII. 1911. 
Sv. J ed ort, obč. Dravograd, vojaški) 
knjižico. 9471 j 

Cerkovnik Štefka, Boh. Biirica 94, 
preklic o izgubljeni osebni izkaznici, 
reg. št. 16815. objavljen v Ur. listu 
LRS, št. 28, ker se je našla. 9721 

Cimcrlajt Jožefa, Maribor, Ribniško 
selo 36, osebno izkaznico, reg. št. 28570, 
ser. številka 0040262, izdano v Mari- 
boru. 9686 

Černigoj Karol, Ajdovščina, štancar- 
jeva 3, osebno izkaznico, ser. številka 
0326976, reg. št. 31948, izdano v Novi 
Gorici, ter šofersko vozniško knjižico 
št. 477, izdano v Gorici. 8985 

Dernovšek Gvido, Št Vid nad Ljub- 
ljano 68, evid. tablico osebnega avto» 
mobila znamke >BMW«, št. S-1113.  9857 

Domine Anton, Dolena 46, p. Ptuj- 
ska gora, osebno izkaznico, reg. št. 
46069, ser. št. 0290306 in orožni list šte- 
vilka 213. 9218 

Draucbaher Miha, roj. i. IX. 1914, 
Velka 1, obč. Dravograd, vojaško knji- 
žico. 9*72 

Eferl Franc, Maribor, Tezno, Boho- 
ričeva 18. osebno izkaznico, reg', šte- 
vilka 1R933, ser. št. 0008279, izdano • 
Mariboru. 9699 

Ferk Franc. Kozjak pri Šentilju, 
osebno izkaznico, reg. št. 29336, ser. 
št. 0192549, izdano v Mariboru.       9703 

Franeež Franc, roj. •••. 28. IX. 1927, 
Zg. Jablanje 17, p. Cirkovce pri Prager- 
skem, osebno izkaznico, reg St. 29106, 
ser. št. 0283343, izdano 12. I. 1951 v 
Ptuju. 9772 

Gašparič Janez, mizarski pomočnik, 
roj. 27. II. 1930, Grajena 27, Ptuj, učno 
spričevalo, izdano od odseka za delo 
pri OLO Ptuj, št. 137/47 z dne 25. VIII. 
1947, 9256 

Golob Franjo, Sv. Lenart,_ Ptujska c.. 
Slov. gorice, osebno izkaznico, reg. it. 
45885, ser. številka 0877420, izdano od 
OLO Maribor okolica.. 9669 

Gotlib Alojzija, Otočec ob Krki 17, 
osebno izkaznico ser. St. 0521618.   9680 

Gomboč Marija, Sr. Jurij 65, p. Ro- 
gašovci, osebno izkaznico številka 
14395. 9925 

Gorenc Janez, Harinja vas 4,' oseb- 
no izkaznico, ser. 6t. 0321437, in knji- 
žici za konja >Lisko< št. 15Ü/172 ter 
kobilo >Bramo< št 151/170, izdano od 
vojnega odseka Novo mesto. 9679 

Gral Franc, Gradac, Bela krajina, 
osebno izkaznico št. 0484029, izdano v 
Črnomlju. 9406 

Igličar Franc, Notranje gorice, Pleše- 
vica. 20, osebno izkaznico, ser. številka 
0123525, reg. št 19215, spomenico iz leta 
1941, št. 16589 in orožni list za samo- 
kres, kaliber 9, št. 720483. 9858 

>Ilirijac, tovarna kemičnih izdelkov, 
Ljubljana, Vič, avtomobilsko tablico za 
poltovorni avto >Fiat-Topolinot, števil- 
ka 246. 9782 

Jančič Ana, roj. 30. VII. 1924, Begu- 
nje 44 pri Lescah, osebno izkaznico, 
ser. številka 0384347, Teg. številka 
4927. 9497 

Jančič Sergej, Ljubljana, univerzi- 
tetno izkaznico, izdano od univerze v 
Ljubljani. 9706 

Janko Jozefina, šajovci, Prekmurje. 
potrdilo carinarnice v Sežani za depo- 
niranih 4400 din, izdano 20. VII 
1952.     ,.,.,. 9662 
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Jeras Ivan, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, ser. št 0036731, reg. št. 14421/50, 
izdano v Ljubljani 9783 

Kančič Janez, Benedikt v Slov. gori- 
cah, osebno izkaznico. 9831 

Kirn (Mavri) Vida, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, ser. št. F-0559249, reg. št. 
10659, in sindikalno izkaznico, izdano v 
Ljubljani. 9784 

Kis Štefan, rojen 28. VI. 1901. Pince 
61, Dolnja Lendava, osebno izkaznico, 
izdano v Dolnji Lendavi, reg. št. 9S51, 
ser. št. G-0232561. 9524 

Knific Štefanija, Trboje 37. osebno 
izkaznico, reg. št. 9318, ser. št. 0198028, 
izdano v Kranju. 9741 

Komočar Franc, Sobenja vas 12, oseb. 
no izkaznico, ser. št. 0378349, reg. št. 
13239, izdano v Krškem. 9859 

Koren Helena, Št. Peter pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 3035, 
ser. št. 0582847, izdano od OLO Mari- 
bor okolica. 9692 

Kovačič Marta, Maribor, Mcljski 
hrib 41, osebno izkaznico, reg. številka 
31554, ser. številka 0033662, izdano v 
Mariboru. 9693 

Koželj Helena, osebno izkaznico, ser. 
št. 0352642, reg. št. 7932. 9776 

König Vilko, Ljubljana, sindikalno 
izkaznico št. 1229097, izdano 7. III. 1916 
T Ljubljani. 9785 

Kosti Stoja, Ljubljana, Costova 5, 
osebno izkaznico, reg. št. 42413/51, iz- 
dano v Ljubljani. 9707 

Krajne Marija, Sp. Duplek 68 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
29875, ser. št. 0844077, izdano od OLO 
Maribor okolica. 9702 

Labura Lea, Ljubljana, indeks pri- 
rodoslovno-matematične fakultete uni- 
verze v Ljubljani. 9764 

Laliarnar Franc, Ljubljana, Puharje- 
va 12, objavo za obmejni pas, izdano 
1. VII. 1952 v Ljubljani. 9786 

Lampe Ivan, rojen 3. XII. 1886, Črni 
vrh 13 nad Idrijo, osebno izkaznico 
št 0532177. 9777 

Lavrač Marija, Sv. Andrej, Moravče, 
osebno izkaznico, reg. št. 8746, ser. št. 
F-0O09O56, izdano od PNU Ljubljana 
okolica. 9S60 

Markovič Kristina, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 91582/51, ser. št. F- 
0113892, izdano v Ljubljani." 9787 

Martinjak Valentin, Velesovo 25 pri 
Kranju, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 21062, izdano v Kranju. 9708 

Martinovič Jakob, Ljubljana, voja- 
ško šofersko knjižico III. razreda, iz- 
dano od VP 7309. 9742 

Mesaric Marija, Brestrnica pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 23832, 
ser. številka 30250, izdano v Ma- 
riboru. 9700 

Mikolič Jože, Pristavica 10, Rogaška 
Slatina, osebno izkaznico, reg. št. 13235, 
ser. številka P-016519 in knjižico za 
kolo. 7891 

Mlinaric Jernej, Lončarjev dol 48, 
p. Sevnica ob Savi, oeebno izkaznico, 
ser. št. 0587620, reg. številka 43310, iz- 
dano v Krškem. 9219 

Nosan Antonija, Maribor, Partizan- 
ska 37, osebno iskaznico, reg. št. 22479, 

ser. št. 22897, izdano 10. I. 1951 v Ma- 
riboru. 9691 

Obranovič Jože, miličnik, Ekonomi- 
ja >Ugar<, Ribnica na Dol., uslužben- 
sko knjižico št. 52903, izdano 1947 od 
uprave NM za Slovenijo. 9551 

Pak Marija, Maribor, Studenci, Er- 
javčeva 3, osebno izkaznico, reg. št. 
28283, ser. št. 39975. izdano v Mari- 
boru. 9684 

Pavlin Konrad, Ciglence, Sv. Martin, 
osebno izkaznico, reg. št. 5515, ser. št. 
vilka 0579426, izdano od OLO Maribor 
okolica. 9697 

Pavlin Marija, Ciglence, Sv. Martin, 
osebno izkaznico, reg. št. 5516, ser. št. 
0579425, izdano od OLO Maribor 
okolica. 9698 

Pavlic Urša roj. Rožnik 20. 'X. 1882, 
Sv. Anton, Koper, zdaj v Krtinah 92, 
osebno izkaznico, reg. številka 12189, 
ser. številka 212899, izdano 27. XII. 
1950 v Sežani. 9221 

Peljušič Marija, Maribor, Smetanova 
40, osebno izkaznico, rog. številka 
292, ser. številka 058292, izdano v Ma- 
riboru. 9687 

Plateis Vladimir, Jurovski dol v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
št. 12619, ser. št. 0161962, izdano od 
OLO Maribor okolica in prometno 
knjižico za kolo znamke >Steyer-VVaf- 
fenrad«, št. 133530. 9•05 

Pregelj Franc, lenetiše 16 pri Litiji, 
osebno izkaznico, reg. št. 6380, ser. št. 
F-0164685, izdano v Litiji. 9861 

Rnjh Franc, Dobrovščak 6a, p. Ivanj- 
kovci, roj. 9. IF. 1954-, osebno izkaznico 
št. 21451, izdano v  Ptuju. 9526 

Rajhard Ema, roj. 1902, Tržič, Dolin- 
ska baraka, osebno izkaznico, reg. št. 
1641, ser. št. 0140515. y?S0 

Ramšnk Anica, Colnišče 7, Zagorje, 
osebno izkaznico, rcg. št. 18036, ser. št. 
F-0751546. 9727 

Resnik Ivana, Vrhnika, spričevalo IV. 
razreda osnovne šole na Vrhniki za šol- 
sko leto 1919/20. 

Rojko Alojz, Malcčnik (št. Peter) 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg, 
št. 2678, ser. št. 05826S9, izdano od OLO 
Maribor okoliea. 9690 

Sami Asima Jusufi, Radeče 29, slašči- 
čarna, spričevalo o mojstrskem izpitu, 
izdano v Tctovem, Makedonija.       9788 

Simonie Ana, roj. 25. VII. 1934, Hva- 
letinci 11, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 11645, ser. št. 0255958, izdano 27. 
111.4951 v Ptuju. 3634 

Slatinck Slavko, Trbovlje, Retje 48, 
osebno izkaznico, rcg. št. 0685, ser. št. 
27724, izdano  v Trbovljah. 8704 

Starešinič Jože, Prcloka 3, roj. 1955, 
osebno izkaznico, rcg. št 7117, ser. št. 
0490427, izdano v Črnomlju. 9527 

Starešinič Marija, Preloka 3, roj. 1924, 
osebno izkaznico, reg. št. 7145, ser., št. 
0490455,    izdano   v   Črnomlju   11.   XII. 
1950. 9528 

Strelec Franc, Bukovci 66, Markovci 
pri Ptuju, osebno izkaznico, ser. števil- 
ka 0255250, reg. št. 7937, izdano 24. II. 
1951. 9329 

Skrt Ivan, Ljubljana, osebno  izkaz- 
nico, reg št. 52147/30, ser. št. F-0054457, 
izdano v Ljubi jnni. 9865 

Svetlin Marija, Količevo 70, osebno 
izkaznico, ser. št. 0468097, reg. števil- 
ka 22187, izdano od PNU Ljublja- 
na okolica. 9765 

Šega Ivo, Ljubljana, Prešernova 8, 
osebno izkaznico, reg. št. 51705/51, ser. 
št F-0074013, izdano v Ljubljani.    9743 

šlamberger Štefan, Pokoše pri Zgor. 
Polskavi, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 3991, ser. št. 0589901, izdano od OLO 
Maribor okolica. 9685 

Šparovec Ljubo, Ljubljana, Prcdjam- 
ska 78, osebno izkaznico, rcg. številka 
15657/50, ser. št. F-0037967, izdano v 
Ljubljani. 9709 

štandeker Silva, Voličina v Slov. go- 
ricah, preklic o izgubljeni osebni iz- 
kaznici, reg. št 18778, ser. št. 0577256, 
objavljen v Uradnem listu LRS, ker se 
je našla. 9695 

Štefancc Peter, roj. 22. II. 1896, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 8080/1, ser. števil- 
ka G-0064880, izdano v Gor. Radgoni 20. 
II. 1951. 9833 

Štrucl Ignac, Pišece 21, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0395105, reg. št. 6795, izdano 
v Krškem. 9554 

Šuligoj Angel, roj. 1. X. 1929, Vrše 
211, Čepovan, vozniško knjižico št. 1551, 
št. zap. 73, izdano 10. II. 1948. 9781 

Timar Rozalija roj. Adorjan 26. V. 
1908, Pince 51, Dol. Lendava, osebno iz- 
kaznico za obmejni pas in tujega dr- 
žavljana, izdano v Dol. Lendavi.    9551 

Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana, 
evid. tablico tovornega avtomobila, št. 
S-789. 9789 

Tovarne »Zlatorog«, Maribor, pro- 
metno knjižico tovornega avtomobila 
znamke >Mcrcedes<, evid. št. S-5403, 
št. mot. 06591—37224. št. šasije 06601— 
51587. 9625 

Trgovsko podjetje na veliko in maloi 
Jesenice, evid. tablico tovornega avto- 
mobila znamke »1 am*, št. S-3017.   9790 

Vcrgeles Karolina, Rače pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, rcg. št. 4832, ser. 
ser. št. 0585262, izdano od OLO Mari- 
kor okolica. 9696 

Weber Rudolf, Ljubljana, Titova 17, 
osebno izkaznico, reg. št. 18729/50, ser. 
št. F-0041059, izdano v Ljubljani.    9710 

Znjšck Franc, Maribor. Studenci, 
Limbuška 42, osebno izkaznico, reg. št. 
24567, ser. št 54785, izdano v Mari- 
boru. 97Ó4 

Zalta Jožica, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F-0041044, reg. številka 
18754/50, izdano v Ljubljani. 9791 

Zupan Jože, Križe 6, šofersko in pro- 
metno knjižico motornega kolesa znam- 
ke >Puchc. 9766 

Zupančič Marija, Ljubljana, Trnovski 
pristan 14, osebno izkaznico ser. št. 
0062478, rcg. številka 40168/51, izdano v 
Ljubljani. 9711 

Žankar Albina, Domžale, Ljubljanska 
15, osebno izkaznico, ser. št. F-0468624, 
rcg. št. 22714, in sindikalno izkaznico 
št 52629. 9864 

Žust Lambert, delavec tovarne >Alpi- 
na'' Žiri, osebno izkaznico, rcg. števil- 
ka 26120. 9626 

Živič Jože, Krško 25, vojaško knjiži- 
co rez. oficirjev JLA, serija PIJ — 0001, 
R št. 5616, izdano na vojaškem odseku 
Krško  1. 1948. 9729 

bdaja »Ondni Uet LBS«. Direlsiot in odgovorni urednik: dr. ttastko Moćnik, •••  tiskarn* > Toneta I'omšića« v Ljubljani. 
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Poleg upravnika Longo' Albina se 
vpiše še računovodja Nominee Jože, ki 
podpisujeta skupaj, po pravilih pod- 
jetja. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne  8.  oktobra  1952. 
Št. III 3309-53/2-52 9514 

2043. 
Besedilo: KLO Pekari ja, Dol. Toplice. 
Besedilo odslej: Občinsko podjetje 

>Pekarija<, Dol. Toplice. 
Poleg poslovodje Zupanca Milana se 

vpiše še Mrčun Franc, knjigovodja, ki 
bosta podpisovala v vseh zadevah sku- 
paj, po pravilih podjetja. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 11. oktobra 1952. 
Št. III 3358-55/2-52 9605 

2044. 
Besedilo: Okrajna opekarna, Prečna. 
Izbriše se Colarič Anton in vpiše 
Kren    Angela,    ki    bo    podpisovala 

skupaj z v. d. upravnikom, po pravilih 
podjetja. 

Št. 111-3146—53/2—52 9247 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 3. oktobra  1932. 
2045. 

Besedilo: Okrajno remontno podjet- 
je, Ptuj. 

Vpiše se obrat:  Mizarska delavnica. 
OLO Ptuj, oddelek za gospodarstvo 

dne 6. oktobra 1952. 
Št. II/3—15•/49-52 9251 

2046. 
Besedilo: Mestno vrtnarstvo in eko- 

nomija, Ptuj. 
Besedilo odslej: Kmetijsko in vrtnar- 

sko gospodarstvo, Ptuj. 
OLO Ptuj, oddelek za gospodarstvo 

dne 16. oktobra  1952. 
Št.  H/3-1300/51-52 9593 

2047. 
Besedilo: Elektro radio, Šoštanj. 
Besedilo odslej: Trgovina z radio 

aparati in elektrotehničnim materia- 
lom »Elektro radio«, Šoštanj. 

Poslovni predmet: Nabava in prodaju 
raznovrstnega radijskesra električnega 
materiala ter reparature, inštalacije 
radijskih aparatov in drugih elektro- 
tehničnih naprav. 

Izbrišejo se Jelen Vida in Krevselj 
Stane ter vpišejo: 

Benetek Vojko, poslovodja, Steblov- 
nik Vika, nameščenka. 

OLO Šoštanj, odd. za gospodarstvo 
dne  11. oktobra  1952. 

Št. 1911/182-52 9479 

2046. 
Besedilo;     Obrtno    podjetje    MLO 

Tolmin 
Za podpisovanje sta pooblaščena od- 

rivala Bogomil, direktor komunalne- 
ga, zavoda Tolmin in Feregotto  Hele- 
na, knjigovodja, ki podpisujeta v me- 
jah zakonitih pooblastil. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 29. septembra 1952. 
Št.  II/4—36/120-52 9038 

2049. 
Besedilo:    Trgovsko    podjetje,    Bo- 

vec. 
Izbriše se Mihelič Boženka in  vpise 
Bačak  Ladislav,  računovodja. 

št. 11/4—126—1952 94563 
Besedilo: Lesno podjetje Bovec. 

Št. TI/4—36/128-1952 9453 

Besedilo: Mehanično podjetje, Bo- 
vec. 

Št. H/4—36/129—1952 9454 
Izbriše se pri obeh podjetjih Vilfan 

Natalija in vpiše 
Krajne Vida, računovodja. 

OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 
dne 8. oktobra 1952. 

2050. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delav- 

nica, čemšenik. 
Podjetje je s 1. IX. 1952 prešlo v 

likvidacijo. Člani likvidacijske komisi- 
je so: Brodar Ignac, predsednik, Zupan 
Ivan in Škrabar  Ivan,  člana komisije. 

Izbrišejo se Rozina Leopold, Lodoviko 
Peter in Remškar Ivan. 

Št.  4289/2-52 9452 
Besedilo: Ljudska oblačilnica, Dol 

pri Hrastniku. 
Podjetje je s 1. X. 1952 prešlo v li- 

kvidacijo. Člani likvidacijske komisije 
so: Alt F.rvin, predsednik, štravs Stane 
in Deželak Kristina, čluna komisije. 

Izbrišejo se Rovšek Marija, Jazbec 
Marica in Kodrun Rudi. 

.   št. 4418/1-52 9341 
OLO Trbovlje, oddelek za gospodarstvo 

dne  10.  oktobra   1932. 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 
Vpisi 

2051. 
Besedilo:    Uprava    dijaških    domov 

TSŠ (Vidovdansku 9, Ljubljana). 
.Naloge ustanove: Internat nudi dija. 

kom   Tehniške   srednje   šole   potrebno 
oskrbo v stanovanju in hrani. 
» Ustanovitelj   in    voditelj    ustanove: 
Svet vlade LRS za kulturo in prosveto, 
odločba št. 2465/26 z dne 25. VI. 1952. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 10. septembra 1952. 

Št. G 1014/52 8959 

2052. 
Besedilo: Gospodarska komunalna 

ustanova, Nova Gorica. 
Poslovni predmet: Upravljanje in 

vzdrževanje stanovanjskih in poslov- 
nih stavb ozir. prostorov, vzdrževanje 
cest, ulic, trgov, mostov, vrtov, par- 
kov, zavarovanih in komunalnih nasa- 
dov in drugih javnih naprav, razsvet- 
ljave, pokopalšč, tržnic in sejmišč, 
oskrbovanje pogrebov in konjederstvo. 

Ustanovitelj iil gospodarski organ: 
LO mestne občine Nova Gorica, odloč- 
ba št. 1(24 z dne 17. VII. 1952. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Bole Žarko, upravnik, za vse upravne 

zadeve, skupaj z njim Križman Milan. 
Za zneske nad 10.000 din sopodpisuje 
1'oberaj Ivo, tajnik MLO. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 15. oktobra 1952. 
št.   1I/2-OS—104—52 9598 

2053. 
Besedilo: Uprava komunalne službe, 

Jesenice. 
Poslovni predmet: Upravljanje in 

vzdrževanje stanovanjskih zgradb, 
mestnega vodovoda in pokopališča, 
mestnih parkov in nasadov, cest. ka- 
nalizacije, javne razsvetljave, tržnice 
ter upravljanje in pravna ureditev 
nepremičnin. 

Ustanovitelj uprave: LO meetne ob- 
čine Jesenice, odločba št. I.-249/1 z dne 
31. VI. 1952. 

Neposredni nadzorni organ uprave 
je Svet za^ komunalne zadeve pri LO 
mestne  občine  Jesenice. 

Za upravo podpisujeta : 
Kemperle Filip, upravnik in Jensko 

Antonija, knjigovodja, v mejah zakon- 
skih pooblastil. 
LO MO Jesenice, odd. za gospodarstvo 

dne 20. septembra 1952. 
St. II. 249/5-52 0908 

2054. 
Resedilo:  Reševalna postaja, Tržič. 
Poslovni predmet: Reševalne zadeve 

na  področju mesta Tržiča. 
Ustanovitelj in gospodarski organ 

ustanove: LO mestne občine Tržič, 
odločba št. 565—816/29 z dne 16. VIL 
1932. 

/a  ustanovo podpisujeta: 
Kravcar Karol. starešina, in Bocak 

J elica, knjigovodja, v obsegu poobla- 
stil in pravil. 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne  9. oktobra   1952. 
Št.  2230/32 9396 

2055. 
Besedilo: Uprava državnih steno« 

vanjskih zgradb, Tržič. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje in 

upravljanje državnih stanovanjskih in 
poslovnih lokalov na ozemlju mestne 
občine Tržič. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
ustanove: LO mestne občine Tržič, 
odločba št. 566-815/10 z dne 50. V. 1952. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Zaplotnik Štefan, upravnik in Polja- 

nee Helena, knjigovodju, v obsegu po- 
oblastil ifi pravil ustanove. 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 9. oktobra 1952. 
St. 2198/2 939• 

2056.  • 
Besedilo: Gospodarska ustanova >Ko- 

munalne storitve«. Slovenj Gfadec. 
Poslovni predmet: Upravljanje ia 

vzdrževanje državnih zgradb na pod- 
ročju občine, upravljanje kopališča, 
tehtnic, tržnice in sejmišča ter vzdr- 
ževanje kanalizacije. Ustanova ima re- 
montni odsek za popravila ali adapta- 
cije na državnih in privatnih zgrad- 
bah. 

Ustanovitelj in gosnodarski voditelj 
ustanove: LO mestne občine Slovenj 
Gradec. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Verčnik Štefan, direktor, Pruš Miro, 

računovodja in  Sterkuš  Berta,  name- 
ščenka, po zakonitih pooblastilih. 
OLO SI. Gradec, odd., za gospodarstvo 

dne 50. avgusta 1952. 
Št.   11/5-33/500-1952 8212 

2057. 
Besedilo: Gospodarska ustanova »Ko- 

munalne storitve«, Radlje. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje dr- 

žavnih stanovanjskih zgradb, pobira- 
nje najemnine, vzdrževanje pokopali- 
šča, tehtnic, vodovoda in storitve re- 
montnega odseka. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
ustanove: Obč. LO Radlje ob Dravi 
(odločba št. 103/52 z dne 2. VIL 1952, 

Za ustanovo podpisujejo: 
Prot Lenart, upravnik. Ternik Peter, 

knjigovodja in Lasnik Silvo, obč. taj- 
nik, po zakonitih pooblastilih. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 12. septembra 1952. 
St. 31/314-52 9893 
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Register 
invalidskih podjetij 

2058. 
Besedilo: Invalidske obrtne delavni- 

ce, Ptuj. 
Poslovni   predmet  odslej:   Kolarska, 

kovaška, sodarska, mizarska, lesostru- 
garska,   avtokaroserijska   in   avtople- 
skarska dela in  popravila. 
Ministrstvo z finance LRS, Ljubljana 

dne 20. septembra 1952. 
Št.  243-510/5-1952 8749 

2059. 
Besedilo: Invalidsko podjetje >Pro- 

met z rabljenimi predmeti< v Celju. 
Izbrišeta se /.ikošek Jožefa in Petek 

Metka ter vpišeta: 
Jensterle Vinko, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu pooblastil 
in Petriž Štefka, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje listine računovodskega pomena. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne  22.  avgusta   1952. 
Št. 245 521/1-1952 8079 

2060. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Sla- 

ščičarna«:, Ptuj. 
Poslovni predmet odslej: Izdelovanje 

medičarskih, slaščičarskih in svečar- 
skih izdelkov. 

Besedilo odslej: Invalidsko podjetje 
^Slaščičarna, medicama in svečama«, 
Ptuj. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 24. septembra 1952. 
St. 243-558/1-1952 9162 

Zadružni register 
Spremembe 

693. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Šmihel. 
Izbrišejo se Naroločnik Franc-, Va- 

čovnik Jože, Slemenšek Maks in Kra- 
mer Franc ter vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Goličnik Pavel, kmet, Smihel, Ra- 
stočnik Janez, tesar, Radegunda, Goli- 
nik Ivan, kmečki sin, Šmiliel 24, Mikek 
Franc, kmet, šmihel 17, Atelšek Ivan, 
kmet, Šmiliel 5 in pooblaščenec za so- 
podpisovanje Acman Anton, knjigo- 
vodja KZ Šmihel. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 30. maja 1952. 

Zadr VIII 55/3 5309 
694. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Lembergu. 

Izbrišejo se Večerič Pavel, Cebular 
Ivan, Kos Ivan in Lovrenček Jožefa ter 
vpišejo novi člani upravnega odbora: 

Javornik Vinko, predsednik, Cigler 
Anton, Baštevc Miha in Fidler Stanko, 
odborniki, vsi posestniki v Lembergu. 
Pooblaščena za podpisovanje sta pred- 
sednik Javornik Vinko in tajnik Lov- 
renčak Anton. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. junija 1952. 

Zadr VII  97/7 6148 
695. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Rečici pri Laškem. 

Na občnem zboru zadruge 2. III- 1952 
so se spremenila zadružna pravila. De- 
lež znaša odslej 500 din. 

Izbrišejo se Lešnik Jože, Gostinc 
Franc, Kovač Jože, Podbevšek Peter, 

Kajtna Konrad, Golaviek Angela, Ma- 
ček Martin, Peklar Stanko in Kaluder 
Stefan ter vpišejo novi člani upr. od- 
bora: Lešnik Alojz, rudar, Sp. Rt cica 59, 
predsednik, Kajtna Zvonko, namešče- 
Rečica 69 in Podbevšek Peter, moto- 
rist, Sp. Rečica 33, odborniki. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. avgusta  1952. 

Zadr Vil  149/6 . 7960 
696. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom Sv. Jedert, p. Laško. 

Izbrišejo se Kajtna Zvonko, Diacci 
Franjo, Sraj Meltiior, Grešak Rudolf, 
Zorko Lenart in Stokavnik Zvonko in 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Železnik Alojz, posestnik Belovo, Go- 
lob Karel, major JA v pok. Trnovo, 
Zohar Franc, rudar in pos., Sv. Jedert, 
Zupančič Blaž, pos. in mlinar, Jeseuova 
ravan, Markelj Ivan, pos. in rudar, J r- 
nov hrib, Knez Martin, pos., JSv. Jedert. 
Za sopodpisovanje se pooblaščajo: pred- 
sednik Stokavnik Bratomil, tajnik Go- 
lob Karel in Senear Leopold, poslovod- 
ja KZ. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne   62.  avgusta   1952. 

Zadr Vili 37/5 7957 
697. 

Besedilo: Kmečka delovna zadruga, 
Sv. Jurij ob Taboru. 

Izbriše se Goričan Pepca in vpiše no- 
vi izvoljeni član upravnega odbora: 

Drolc Anton, Tabor 2. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne  28.  avgusta   1952. 
Zadr VIII 102/5 7964 

698. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Bu- 

kovju. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z 

dne 25. V. 1952 se izbrišejo Marinšek 
Alojz, Požar Jožef, Premrl Ivau, Slejko 
Miro, Cernigoj Ludvik in Krizman I/an, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Turk Ivan, uslužbenec, Predjama 48, 
Premrl Jože, strojnik, Predjama 40, Ma- 
rinšek Jože, Bukovje 14, Sirca Jože. Bu- 
kovje 6, Jurca Viktor, Gorenje 10, Sim- 
čič Franc, Gorenje 14. Klemene Janez, 
Gorenje 8, Grželj Miro, Belsko 1, 
kmetje, in Pangerc Zofija, gospodinja, 
Belsko 5. 

Zt 119/48-20 9076 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Žab- 

ca li. 
Po sklepu izrednega občnega zbora 

dne 8. III. 1952 je zadruga prešla v li- 
kvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s prisiavkom 
»v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Kavčič Valdi, dela- 
vec. Žabce 14, Sorli Jožef, kmet, Zabče 
9 in Klinkon  Viktor, kmet, Zabče 5. 

Zt 187/84-17 9077 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 29. septembra 1952. 
699. 

Besedilo: Gradbeno podjetje OZKZ, 
Ljutomer. 

Izbriše se dosedanji pooblaščenec: zu 
podpisovanje Černjavič Jože in vpiše 
kot pooblaščenec za podpisovanje 

Bibianko Jožica, račun, režiser, Lju- 
tomer. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17- septembra 1952. 

Zadr VI 117 8716 

700. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

Šmartno pri Slov. Gradcu. 
Na podlagi sklepov zborov prizadetih 

zadrug se vpiše, da se je s to zadrugo 
združila Kmetijska obdelovalna zadru- 
ga >Jasko«, Šmartno pri Slov. Gradcu. 

Izbrišejo se Koprivnikar Ivan, Mrzel 
Franc. Ravlian Jože, Lekše Anton, Mit» 
hans Ivan, Pritžnik Jože, Rotovnik Ju- 
rij, Hribernik Franc in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Sušeč Alojz, voznik, Legen, Gril Ka- 
rel, Hartman Ivan, kmeta in Umek Ka- 
rolina, delavka, Šmartno. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne  10.  oktobra   1952. 

Zadr IV 88 9481 
701. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Smo- 
lenji vasi. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
dne 25. I. 1952 se izbrišejo člani uprav- 
nega odbora: Božič Ivan, Luzar Valen- 
tin, Radež Franc, Seničar Ciril in vpi- 
šejo novi izvol'eni člani upravnega od- 
bora: 

Mikec Vinko, kmet. Mali Slatnik št 8, 
Nagelj Ivan, kmet, Smolenja vas št. 26, 
l'Hali Alojz, kmet, Vel. Matnik št. 7, 
2onta Alojz, kmet. Potov vrh 3, in po- 
oblaščenec za sopodpisovanje Zupančič 
Franc, poslovodja, Smolenja vas st. 67. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 58. avgusta 1952. 

Zadr III 91/4 7880 
702. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Jese- 
nicah na Dolenjskem. 

Na zboru dne 29. VI. 1952 so se spre- 
menila zadružna pravila v 1. in 2. členu 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z omejenim jamstvom, Jesenice na Do- 
lenjskem. 

Člani odgovarjajo za obveznosti za- 
druge z 20 kratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deležu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 29. avgusta 1952. 

Zadr. III 64/6 7997 
705. 

Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih 
zadrug, Kočevje. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 19. V. 1952 so bila sprejeta nova 
pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna zadružna 
zveza z omejenim jamstvom v Ko. 
čevju. 

Zveza deluje po potrjenih pravilih 
Članice zveze jamčijo za obveznosti 

zveze z zneskom vpisanih deležev. 
Jamstvo  je  solidarno. 

Upravni odbor sestavlja 7—15 čla- 
nov. 

Za zvezo podpisuje predsednik ozi- 
roma če je odsoten, podpredsednik; 
in še en član upravnega odbora ali 
upravnik zveze. 

Izbrišejo se Kovačič Ivan, Mrhar 
Vinko, Alegro Bogomil, Zaje Rude, 
Bambič Anton, Mestek Alojz, Arto 
Franc, Tomšič Jože, Delač Ivan, Ken- 
da Jože, Kosmač Rado. Pirnat Andrej, 
Hribar Karel in pooblaščenca za so- 
podpisovanje Kralj Franjo in Pakiž 
Fniil ter vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Blatnik Ludvik, šofer, Ponikve 64, 
?n/ek Anton, mizar. Karlovica 4, Škrl 
Ciril, zadružnik, Turjak 31, Ožura 
Viktor, trg. pomočnik, Osilnica 5> 
Pršle Cveto, zadružnik, Nemška Loka 
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VSEBINA 

180. 

181. 

182. 

1S3. 

Ukaz o potrditvi predsednika Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti. 
Ukaz o prenosu pravice gospodarjenja z zemljišči od 
ljudskega odbora mestne občine Kranj na republiško 
podjetje »Inteks«. 
Ukaz o prenosu pravice gospodarjenja z zemljiščem in 
poslopjem od ljudskega odbora mestne občine Ptuj na 
Ministrstvo za notranje zadeve LRS. 
Odločba o spremembi v sestavi okrajne volilne komi- 
sije za okraj Maribor okolica. 

184. Pravilnik o opravljanju strokovnega nadzorstva nad 
lekarnami ter zavodi in podjetji, ki se ukvarjajo s pro- 
izvodnjo in prodajo zdravil in sanitetnega materiala. 

185. Odredba o prenosu opravil na okrajno sodišče v Šmarju 
pri Jelšah. , 

186. Odredba o določitvi količin vina in žganja, ki jih smejo 
porabiti proizvajalci brez plačila prometnega davka v 
eni proizvajalni dobi. 

187. Odločba o določitvi števila vajencev, ki jih morajo 
imeti trgovska podjetja. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 
180. 

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije 
in 15. člena zakona o Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR 
Slovenije 

ukaz 
o potrditvi predsednika Slovenske akademije znanosti 

in umetnosti 

Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije potrjuje 
izvolitev akademika Josipa Vidmarja za predsed- 
nika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki 
je bila izvršena na skupščini Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti dne 27. oktobra 1952, za dobo 
treh let. 

U št. 123 
Ljubljana, dne 28. oktobra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Namesto predsednika 
Sekretar: podpredsednik: 

France Lubej 1. r. Ivan Regent 1. r. 

181. 

Na podlagi 22. točke 4. člena zakona o Prezidij u 
Ljudske skupščine LR Slovenije z dne 23. aprila 1947 
in drugega odstavka 29. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin z dne 8. julija 1952 izdaja 
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije po zaslišanju 
Ljudskega odbora mestne občine Kranj 

ukaz 
o prenosu pravice gospodarjenja z zemljišči od 

Ljudskega odbora mestne občine Kranj na 
republiško podjetje »Inteks« 

' 1. člen . 
Od  Ljudskega  odbora  mestne  občine  Kranj  se 

brez povračila protivrednosti prenese na republiško 
Podjetje Tekstilno tovarno »Inteks« r Kranju pravica 

gospodarjenja z nepremičninama pare. št. 95/10 — vrt 
in 95/11 — vrt k. o. Huje. 

2. člen 
Ta ukaz velja takoj. 
U št. 124 
Ljubljana, dne 31. oktobra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Namesto predsednika 
Sekretar: podpredsednik: 

France Lubej 1. r. Ivan Regent 1. r.( 

182. 

Na podlagi 22. točke 4. člena zakona o Prezidiju 
Ljudske skupščine LR Slovenije z dne 23. aprila 1947 
in drugega odstavka 29. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin z dne 8. julija 1952 izdaja 
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije po zaslišanju 
Ljudskega odbora mestne občine Ptuj 

ukaz 
o prenosu pravice gospodarjenja z zemljiščem ia 
poslopjem od Ljudskega odbora mestne občine 

Ptuj na Ministrstvo za notranje zadeve LRS 

1. člen 
Od Ljudskega odbora mestne občine Ptuj se pre- 

nese na Ministrstvo za notranje zadeve LRS pravica 
gospodarjenja z nepremičnino pare. št. 86 — stavbišče 
s hišo št. 3 v Krempljevi ulici in dvorišče, ki je pri- 
pisana vložku št. 60 k. o. Ptuj. 

2. člen 
Ta ukaz velja takoj. 

Ljubljana, dne 31. oktobra 1952. 
U št. 125 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Namesto predsednika 
Sekretar: podpredsednik: 

France Lubej 1. r. Ivan Regent L r. 
X 
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183. 
Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in od- 

poklicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Maribor okolica 

odločbo 
o spremembi v sestavi okrajne volilne komisije 

za okraj Maribor okolica 

1. Razreši se član okrajne volilne komisije za 
okraj Maribor okolica C i g o j Janez, sodnik okraj- 
nega sodišča v Slovenski Bistrici; 

2. na njegovo mesto se postavi za člana volilne 
komisije za okraj Maribor okolica Božič Slavko, 
uslužbenec Okrajnega ljudskega odbora Maribor oko- 
lica. 

U št. 126 
Ljubljana, dne 31. oktobra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Namesto predsednika 
Sekretar: podpredsednik: 

France Lubej 1. r. Ivan Regent 1. r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
184. 

Na podlagi 3. člena uredbe o strokovnem nadzor- 
stvu nad lekarnami ter zavodi in podjetji, ki se ukvar- 
jajo s proizvodnjo in prodajo zdravil in sanitetnega 
materiala (Uradni list LRS, št. 31-177/52) izdaja Svet 
vlade LRS za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 

pravilnik 
o opravljanju strokovnega nadzorstva nad lekarnami 
ter zavodi in podjetji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 

in prodajo zdravil in sanitetnega blaga 

1. člen 
Pod strokovno nadzorstvo po predpisih tega pra- 

vilnika spadajo: lekarne in lekarniške postaje; labora- 
toriji, ki izdelujejo galenske preparate; podjetja, ki 
proizvajajo zdravila in sanitetni material ali ki pro- 
dajajo strupe na debelo ali na drobno (v nadaljnjem 
besedilu »lekarne«). 

Pod nadzorstvo po tem pravilniku ne spadajo: 
optične delavnice, ortopedska podjetja, prodajalne 
kozmetičnih sredstev, prodajalne zobotehničnega ma- 
teriala in tovarne medicinskih instrumentov in aparatov. 

2. člen 
Strokovno nadzorstvo se izvaja s pregledom v 1. 

odstavku navedenih zavodov in podjetij. 
Lekarne, lekarniške postaje in galenski laboratoriji 

se praviloma pregledujejo vsako leto, druga podjetja 
in zavodi pa po potrebi, 

3. člen 
Preglede opravljajo praviloma strokovne komisije, 

ki jih imenuje predsednik Sveta vlade LRS za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko. Za vodjo komisije ime- 
nuje farmacevta, za člane komisije pa še enega farma- 

cevta, enega zastopnika ljudskega odbora, ki opravlja 
pravice ustanovitelja lekarne, in po potrebi enega ali 
več strokovnjakov. Zastopnika ljudskega odbora ime- 
nuje po predlogu ljudskega odbora. 

V posebno nujnih primerih lahko opravi pregled 
lekarne en sam farmacevt, ki ga določi predsednik 
Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo in socialno po- 
litiko. 

4. člen 
Namen pregleda je ugotoviti, ali je strokovno po- 

slovanje lekarne pravilno, zlasti: 
1. ali ima lekarna na zalogi dovolj kvalitetnih 

zdravil in sanitetnega materiala; 
2. ali se zdravila izdelujejo po predpisih Farma- 

kopeje FLRJ in ali se uporabljajo primerna strokovna 
sredstva, lekarniško posod je, aparatura  itd.; 

3. ali ima lekarna na zalogi preveč zdravil in sa- 
nitetnega maturala in katerega; 

4. ali ima lekarna po predpisih urejene in oprem- 
ljene lekarniške prostore; 

5. ali se pravilno shranjujejo zdravila, surovine, 
sanitetni material; 

6. ali je lekarna pravilno ustanovljena, registrirana 
in organizirana; 

7. ali ima lekarniško strokovno osebje predpisano 
kvalifikacijo; 

8. ali vodi lekarna predpisane knjige; 
9. ali se pravilno zaračunavajo zdravila in zdra- 

vilni pripomočki. 
Namen pregleda je tudi ugotavljati splošno pro- 

blematiko strokovnega poslovanja lekarne in ji nuditi 
z navodili in predlogi strokovnp pomoč. 

5. člen 
Vodja lekarne mora dati komisiji na vpogled vSe 

knjige, recepte, listine itd., da se lahko pregled na- 
tančno opravi. 

Finančno poslovanje lekarne se pregleda samo to- 
liko, kolikor je potrebno to zaradi samega strokovnega 
pregleda. 

6. člen 
O vsakem pregledu lekarne mora napraviti komi- 

sija zapisnik, v katerega vpiše vse svoje ugotovitve in 
vse odredbe, ki jih je izdala na mestu samem, da se 
odpravijo pomanjkljivosti in nepravilnosti. Zapisnik 
podpišejo vsi člani komisije. 

En izvod zapisnika dobi lekarna, drugi izvod pa 
Svet vlade LRS za ljudsko zdravstvo in socialno po- 
litiko. 

7. člen 
Komisija pošlje nato zapisnik s svojim poročilom 

in predlogi pristojnemu ljudskemu odboru. Ako ljud- 
ski odbor ne odredi predlaganih ukrepov ali ako so 
objektivne težave za odstranitev pomanjkljivosti in 
nepravilnosti, odloči o tem predsednik Sveta vlade LRS 
za ljudsko zdravstvo in socialno politiko. 

8. člen 

Ako ugotovi komisija očitne ali škodljive nepra- 
vilnosti v strokovnem poslovanju lekarne, odredi takoj 
na mestu samem, da se odpravijo, in to vpiše v za- 
pisnik. 

9. člen 
Za zdravila in zdravilne pripomočke, ki so pokvar- 

jeni ali neuporabni, odredi komisija, da se uničijo takoj 
1 v njeni navzočnosti, razen če se dajo predelati ali pre* 
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Razglasi in objave 

Vsaka ustanova, 
vsako podjetje in 
vsak uslužbenec, 

ki hoče svoje delo res kvalitetno opravljati, 
potrebuje pri svojem delu publikacije založbe 

»URABm UST ARS" 

Od doslej izdanih knjig ima založba »Uradni list LRS« še 
na zalogi te publikacije: 

POLITIČNA EKONOMIJA. Cena 50 din. 

ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI. Cena 12 din. 

ZBIRKA ZDRAVSTVENIH PREDPISOV. Cena 65 din. 

PREDPISI O NAZIVIH IN PLAČAH USLUŽBENCEV DRŽAV- 
NIH ORGANOV. Cena 245 din. 

Zbirka, ki jo je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo, 
vsebuje vse predpise, ki so izšli nedavno o nazivih in plačah, 
prevedbah, napredovanju, stopnji šol in tečajev, ki ustrezajo 
posamezni izobrazbi za uvrstitev v naziv in napredovanje. Iz te 
zbirke se lahko poučimo o nazivih, plačah, prevedbi, napredo- 
vanju itd. v pisarniški službi, v službi notranjih zadev, v fi- 
nančni, statistični, prosvetno-znanstveni in zdravstveni stroki, pri 
inšpekciji dela, dalje o plačah sodnikov, arbitrov, javnih tožilcev, 
umetnikov in železničarjev, o plačah in napredovanju v poštno- 
telegrafski in telefonski službi, v diplomatski-konzularni in vete- 
rinarski službi in vrsti drugih služb z območja državnih organov. 
Dodani so tudi predpisi o oskrbnini tistih, ki niso v delovnem 
razmerju, o organizaciji službe posredovanja dela, o delovnih 
knjižicah, o potnih in selitvenih stroških ter o zvišanju dnevnic 
za uradna potovanja državnih uslužbencev. 

ZAKON O OBČINSKIH LJUDSKIH ODBORIH. Cena 38 din. 

ZAKON O OKRAJNIH LJUDSKIH ODBORIH. Cena 38 din. 

ZAKON O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUDSKIH ODBOR- 
NIKOV LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38 din. 

OBRAZCI K ZAKONU O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUD- 
SKIH ODBORNIKOV LJUDSKIH ODBOROV. Cena 90 din. 

Pri  delu  In  strokovnem   izpopolnjevanju   vam  bodo 
knjige „Uradnega lista LRS" dober tovariš in pomočnik. 

Naročajo se pri „Uradnem Ustu LRS", Ljubljana, Kidričeva 
S, poštni predal 336, dobijo pa se tudi v vseh knjigarnah 

Razglasi ministrstev 

9719 Org št. 45/48-383 

Prvi oklic 
i 

Sestavljen je osnutek nove zemljiške 
knjige za k. o. Hrenovke v sodnem 
okraju Postojna in se določi 

15. november 1952 
kot dan, od katerega dalje je treba po- 
stopati s tem osnutkom kakor z zem- 
ljiško knjigo. 

Od navedenega dne dalje je mogoče 
samo z vpisom v novoosnovano zem- 
ljiško knjigo doseči učinke zemljiško- 
knjižnega vpisa glede zemljišč, vpisa- 
nih v tej zemljiški knjigi. 

II 
Obenem se z dnem 15. novembra 1932 

i'\aja postopek za popravljanje nave- 
dene novoosnovane zemljiške knji- 
ge. Zato se pozivajo, naj priglasijo 
svoje zahteve najkasneje 

do vštetega 15. januarja 1953 
a) vsi tisti, ki zahtevajo na podlugi 

pidvice, pridobljene pred 15. novem- 
brom 1952, da bi se spremenili vpisi, 
ki jih obsega novoosnovana zemljiška 
knjiga in ki se tičejo lastninskih ali 
posestnih razmerij, pa najsi se izvede 
ta sprememba z odpisom, pripisom ali 
s prenosom ali z popravo označbe zem- 
ljišč ali s sestavo zemljiškoknjižnih 
teles ali kakorkoli drugaie; 

b) vsi tisti, ki so pridobili še pred* 
15. novembrom 1952 na zemljiščih, vpi- 
sanih v novoosnovani zemljiški knjigi 
ali na njihovih delih zastavne, služ- 
nostne ali druge pravice, prikladne za 
knjižni vpis, kolikor bi bilo te pravice 
treba vpisati kot stara bremena, pa še 
niso vpisane aH niso vpisane tako, ka- 
kor je treba. 

V priglasitvah pod b) je treba natan- 
čno navesti pravice in vrstni red, ki 
se zanjo zahteva, kakor tudi zemljiško- 
knjižne vložke, v katerih naj se izvrši 
vpis. Navesti je treba tudi, na kaj se 
opira priglašena pravica in na kaj za- 
htevani vrstiji led- <• 

Priglasitvam pod a) in b) je treba 
priložiti izvirnik in prepis listine, iz 
katere izhaja dotična pravica oziroma 
dejstvo, in sicer v primerih, kjer so 
pravice ali dejstva nastala po 6,- IV. 
1941, h>rezpogojno, v primerih, kjer so 
nastala pred tem dnem, pa kolikor ima 
tako listino stranka ali njen zastopnik. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne 
izpreminja to, da je pravica, ki jo je 
treba priglasiti, morda razvidna iz 
kakšne listine, ki je že pri sodišču, ali 
iz kakšnega sodnega sklepa itd. Pač pa 
so od priglasitvene dolžnosti izvzete: 

1. pravice in dejstva, za katera so 
ali bodo do vštetega 14. novembra 1952 
upravičenci položili listine zaradi pri- 
dobitve stvarnih pravic na, nepremični- 
nah, ki niso vpisane v zemljiški knjigi; 

2. pravice, ki se ne opirajo na po- 
godbe (n. pr. pravice, pridobljene za- 
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radi agrarne reforme, zaplembe in po- 
dobno), ker bodo te pravice itak ura- 
doma priglašene. 

kdor zamudi zgoraj dani rok 15. ja- 
nuarja 1933 izgubi pravico, uveljavljati 
priglasitvi zavezane zahteve do tretjih 
oseb, ki si pridobijo knjižne pravice v 
dobri veri na podlagi vpisov, obstoječih 
t novoosnovani zemljiški knjigi, kolikor 
h   vpisi   niso  izpodbijani. 

III 
Za vpise obremenilnih pravic, {zastav- 

ne, služnostne itd. pravice), ki bodo v 
novoosnovani zemljiški knjigi obstojali 
ua dan 15. novembra 1952, naj vsi tisti, 
ki mislijo, da so z obstojem kakšnega 
teh vpisov ali z njegovim vrstnim re- 
dom oškodovani v svojih pravicah, 
vložijo ugovore do vštetega 15. I. 1953, 
ker zadobijo sicer ti vpisi učinek zem- 
ljiškoknjižnih vpisov. 

IV 
Novoosnovana zemljiška knjiga je 

vsakomur na razpolago za vpogled med 
rednimi uradnimi urami pri okrajnem 
sodišču v Postojni. Morebitne prigla- 
sitve in ugovori po pričujočem oklicu 
se lahko vlagajo pismeno ali ustno na 
zapisnik pri okrajnem sodišču v Po- 
stojni. 

Proti zamudi rokov za priglasitve in 
ugovore    ni    dopustna    upostavitev    v 
prejšnji  stan  iu  se  ti   roki   ne  smejo 
podajìati za posamezne stranke. 

Ministrstvo za pravosodje  LRS 
Ljubljana, dne 20. oktobra 1952. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
2061. 

besedilo: Gostinsko podjetje >BeIo- 
kianjct (Ljubljana, Florijanska 4). 

Poslovni predmet: Izvrševauje vseh 
poslov gostinskega obrata. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Precis šl. 
1+9/52 z dne 23. IV. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, oddelek za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
'lomič Josip, upravnik, Urbančič Sta- 

ne, računovodja, Mandič Cvetko, bla- 
gajnik. 

Št. G 5534/52 9587 
- Besedilo:   Planica-šport   (Ljubljana, 
I.ikozarjeva 5). 

Poslovni predmet: Izdelovanje šport- 
nih potrebščin. 

Ustanovitelj podjetja: Fizkulturnn 
zveza Slovenije, odločba št. 28S2 z dne 
27. XII. 1950. 

Gospodarski voditelj: Uprava podje- 
tij FZS. Ljubljana. 

Za podjetje podpisujeta: 
llumar Jože, direktor, Rihar Vladi^ 

mir, glavni računovodja. 
Št. G 353•/52 95S6 

MLO za  glavno meslo Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 15. oktobra 1952. 

2062. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Dolsko 

(št. 27, p. Dol  pri Ljubljani). 
Poslovni  pi.drnet: Gostinstvo in go- 

stinske storitve. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
Občinski LO Dolsko. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zupančič Rudi, poslovodja, samostoj- 

no, po pravilih podjetja; janež Franc, 
blagajnik, skupaj s poslovodjem po 47. 
členu szdgp. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. maja 1952. 
št. 1431/44 5215 

2063. 
Besedilo: Ključavničarstvo in kova- 

čija. Novo mesto (šukljetova 12/b). 
Poslovni predmet: Izvrševanje vsako- 

vrstnih ključavničarskih, ' kleparskih 
ter kovaških del in podkovstva. . 

Ustanovitelj  in  gospodarski   voditelj 
podjetja: MLO Novo mesto. 

Za podjetje podpisuje: 
Brodar Miha, v. d. upravnika podjet- 

ja, ki zastopa podjetje po 38. členu in 
podpisuje zanj po 47. členu szdgp. 
OLO Novo mesto, poverj-. za finance 

dne 19. marca 1932. 
bi. 4121/1—51 335-, 

206-1. 
Besedilo- Trgovina z mešanim bla- 

gom >škriatiea«, Kranjska gora. 
Poslovni predmet: Postrežba z galan- 

leiijo, manufakturo, usnjem, speceri- 
jo iu gorivom. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: k LO Kranjska goru. 

Za podjetje podpisujeta: 
Rautar Alojz, upravnik, in Podlip.iik 

Zlata, knjigovodju, po zakonitih po- 
oblastilih. 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 6. avgusta 1952. 
Št. 2521/1—52 715+ 

2065. 
Uesedilo: Občinsko kleparstvo in vo- 

doinštalaterstvo,   Dravograd. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj iu gospodarski voditelj 

podjetja: Obč. LO Dravograd, odločba 
št. 48/74 z dne 7. VII. 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Vezonig Ludvik,   poslovodja,   samo- 

stojno,  po  zakonitih   pooblastilih. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 12. septembra 1952. 
ht. 11—3—31/510—1952 9001 

2066. 
liesedilo: Občinska brivnica, Črna 2. 

j Poslovni- predmel: Vsa dela te 
stroke. 

Za podjetje podpisujeta: 
Marko julka, poslovodja, in Brun- 

ker Gretka, knjigovodja, po zakonitih 
pooblastilih. 

ht. H/3—318—52 9207 
Besedilo: Občinska čevljarska delav- 

nica, črna. 
Poslovni predmet: Vsa dela te 

stroke. 
Za podjetje podpisujeta: 
Mravljak Franc, poslovodja, in Brun- 

ker Gretka, knjigovodja, po zakonitih 
pooblastilih. 

St. TT/"—-1 /120—52 9204 
Besedilo: Občinska krojaška delav- 

nica, črna. 
Poslovni predmet: Vsa dela te 

stroke. 
Za podjetje podpisujeta: 
Pudgar Alilan, poslovodja, in Brun- 

ker Gretka, knjigovodja, po zakonitih 
pooblastilu). 

£t. 11/331/321—192 9203 

Besedilo: Občinska pekarna št. 3, 
Črna. 

Poslovni predmet: Vsa dela te 
stroke. 

Za podjetje podpisujeta: 
Poiane Miloš, poslovodja, in Bruu- 

ker Gretka, knjigovodja, po zakonitih, 
pooblastilih. 

St. H/5—31/319—52 9202 
Besedilo: Občinska šiviljska delavni- 

ca, Črna. 
Poslovni predmet: Vsa dela le 

stroke. 
Za podjetje podpisujeta: 
Je/eruik \nlonjja, po-do*odja, iu 

Brnnker Gretka, knjigovodja, po zako 
nitih  pooblastilih. 

št. 11/3-31/522—52 9200 
Podjelja je ustanovil: Obč. LO črna, 

odločba št. 16./1-195J, ki je tudi gospo- 
darski voditelj. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne )•. septembru  I9">2. 

Spremembe 
2067. 

Besedilo:  Geodetski zavod,  Ljublja- 
na. 

Izbrišeta  se  Vnčar  Jože  in  Doliuar 
I- rane ter vpišeta 

ing. kregur Vinko, direktor, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zak. po- 
(il)lastil in pravil podjetju; ter Poga- 
čur Anica, glavni iačuno\odja, ki so- 
podpisujp listine po 47. 'členu s/dgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 22. aprila 1452. 
št. 245 205—1952 90H3 

201,8. 
Besedilo: Prevoz IV (Ljublana, Ope- 

karska  18). 
\ piše se  likvidacijska  komisija:  KJ- 

čič Metod, direktor podjelja  -»kurivci. 
Urbančič Miha iu Verbič Anton, usluž- 
benca, MIC),  oddelek  za  gospodarstvo. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne H. septembra 1952. 

hI. 62,52 814') 
2069. 

Besedilo: Trgovsko podjetje .;Mer- 
•••« (Ljubljana,  Trubarjeva   9). 

Izbrišejo se Peve Gojmir, llabbeOl- 
mar. Japelj  Albin in vpišejo: 

Odak Ferdinand, Weissbacher Franc, 
in Boje Danica. 

Št, G 3715/52 9590 
Besedilo: Tovarna volnenih in bom- 

bažnih izdelkov »Volnenka-' (Ljublja- 
na, Poljanski nasip 40). 

izbriše se Markovič Rudolf in vpiše 
Kapun Dušan, direktor. 

št. G 3941/52 9589 
MIX) za glavno mesto Ljubljnna. 

oddelek za gospodarstvo 
dne 14. oktobra  1952. 

2070. 
Besedilo: >Slovenija avtopromeK 

Ljubljana, skrajšano SAP Ljubljana 
(Središka 13). 

Izbriše se Čebašek Zvonko in vpišeta 
Kadunc Albin, glavni računovodja, 

Gorenc Ivica, glavni knjigovodja. 
št. G 3471/52 975• 

Besedilo: Ljudska Šivalnica RLO IV 
v likvidaciji (Ljubljana, Tržaška 5). 

V likvidacijski komisiji so Olnup 
Zvone,   tebn.  vodja   podjetja   > K. roj S 
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Ljubljana, predsednik, Grganto Darin- 
ka, administrator in Slavic Joža, poslo- 
vodja Ljudske šivalnice RLO IV, člana. 

Št. G 3851/52 9738 
Besedilo: Uprava gostinskih podjetij 

RLO III v likvidaciji (Ljubljana, Zalo- 
ška 30). 

V likvidacijski komisiji so: Benje 
Franc, uslužbenec MLO, predsednik, 
Pravica Drago in Kelbič Zlatko, usluž- 
benca Uprave gostinskih podjetij MLO 
III, člana. 

Št. G 2262/52 9733 
MLO za glavno mesto Ljubljano, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 18. oktobra 1952. 

2071. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 

Planina. 
Besedilo odslej: Gostinsko podjetje 

Občinskega LO Planina. 
Št. 11—4539/18—1952 9649 

Besedilo: Mesarsko podjetje KLO 
Planina. 

Besedilo odslej: Mesarsko podjetje 
Obäiskega LO Planina. 

št. 11—4539/17—1952 9650 
Pri obeh podjetjih s« vpišeta: Sluga 

Mira, računovodja, ki podpisuje sku- 
paj z upravnikom, po zakonitih po- 
oblastilih in pravilih podjetja, ter Jaz 
biSek Franc, tajnik Obč. LO, ki sopod- 
pisuje v odsotnosti upravnika ali raču- 
novodje. 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 16. oktobra 1952. 
2072. 

Besedilo: Krajevna mizarska delav- 
nica, Vinica. 

Vuiše TÛ S€ï 
Bene Albert, upravnik, Malic Franc, 

knjigovodja, in Jaketič Florijan, kot 
sopodpisnik. 
OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 

dne 14. oktobra 1952. 
Št. 390/52 9613 

2073. 
Besedilo: Krajevno trgovsko podjet- 

je, Vipava. ,     , . . ... 
Izbrišeta se poslovalnici mesnica St. 

3 in 4 ter vpise podružnica jestvin in 
drog št. 4. 
OLO Gorica, poverjeništvo za finance 

dne 21. marca 1752. 
Št. 1000/22—52 2966 

2074. _    . -.. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Srednji 

Lokovcc. , , , 
Besedilo odslej: »Gostilna pn Lov- 

cu«, Sred. Lokovec. 
Gospodarski voditelj odslej: Občin- 

ski LO čepovan. , .   „    ».' 
Izbrišeta se Makrin Jožef in Vonrana 

Ivan ter vpišeta .    . , 
Vinklcr Izidor,   upravnik .in Leban 

Leopold, Sred. Lokovec 89, ki podpisu- 
jeta z istimi pooblastili. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 13. oktobra 1952. 
Št. II/2-OS-1000/-101-52    9600 

Besedilo: Krajevno trgovsko podjet- 
je, Vipava. , .... 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje, 
Vipava. .    . 

Izbrišejo se poslovalnice: Jestvin m 
drogerijskih predmetov; tkanine^ ga- 
lanterije in obutve, sadja in zelenjave; 
jestvin in drog; ter pekarna in proda- 
jalna kruha. 

Vpišejo se poslovalnice: 
z živili in gospodinjskimi potrebšči- 

nami št. 63 in št. 68; s tekstilom in ga- 
lanterijo št. 63; z mešanim blagom št. 
70 in z zelenjavo in sadjem 83. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 15. oktobra 1952. 
Št. II/2—OS 100/103 9599 

2076. 
Besedilo: Trgovina s kmetijskimi pri- 

delki »Kmetica«, Jesenice. 
Vpišejo se poslovalnice: št. 8 na Ble- 

du,^ trgovina s kmetijskimi pridelki, št. 
9 Kranjska gora, trgovina z mesom in 
mesnimi izdelki in št. 10 Kranjska go- 
ra, trgovina s kmetijskimi pridelki. 
LO MO Jesenice, odd. za gospodarstvo 

dne 16. septembra 1952. 
Št. II 691/2—1952 7579 

2077. 
Besedilo: Pekarna KLO Trata-kolo- 

dvor. 
Gospodarski   upravni   organ   odslej: 

LO mestne občine škofja Loka. 
Izbriše se Rabič Katja in vpiše 
Češnik Pavel, knjigovodja, ki podpi- 

suje v istem obsegu. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 11. avgusta 1952. 
Št. 2241/2 7577 

2078. 
Besedilo: Okrajna lekarna v Sevnici. 
Izbriše se Budja Mihaela in vpiše 
Žveglič Mara, z istimi pooblastili. 
OLO Krško, odd, za gospodarstvo 

dne 17. oktobra 1952. 
Št. 8019/2—1952 9651 

2079. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje. 

Kamnik. 
Z odločbo LO mestne občine Kamnik, 

št. 1-10-374/52 z dne 17. V. 1952 se iz- 
briše jcot samostojno podjetje Gostin- 
sko podjetje KLO Nevlje »Zlata kap- 
lja in vpiše obrat: »Zlata kapljac kot 
11 poslovalnica s sedežem v Vrhpolju 
št. 42 in obrat >Ojstrica< kot 12 poslo- 
valnica s sedežem v Kamniku mesto 
št. 23. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 7. oktobra 1932. 
St. II—6703/2—1—1852        9754 

2080. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Men- 

geš. 
Vpišejo se poslovalnice: št. 4 v Trzi- 

nu 56, št. 5 v Loki 2, Št. 6 v M. Mengšu 
20 in št. 7 v Vel. Mengšu 52. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 10. oktobra 1952. 
Št. IV 1431/70—1952 9568 

2081. 
Besedilo:  Okrajna  lesna  industrija, 

Polhov Gradec 
Izbriše se Nartnik Jernej in vpiše 
Lajevic Metod, direktor. 

OLO Ljubljana ok., odd. za gospodar. 
dne 18 oktobra 1952. 
Št. 11-1431/275-1952       9658 

2082. 
•Besedilo: Krajevne čevljarske delav- 

nice, Križevci (pri Ljutomeru). 
Izbrišeta se Roner Milica in Skuhala 

Franc ter vpišejo: 
Sagaj Franc, Pajnhart Alojz in Os- 

redkar Janez. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 18. junija 1952. 
Št. II 31/28/52 5665 

2083. 
Besedilo: Industrija živilskih proiz- 

vodov (Maribor, Partizanska 39). 
Vpiše se obrat: Okrepčevalnica »Ju. 

go-Alko«, Maribor, Partizanska 39. 
MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 

dne 1. oktobra 1952. 
Št. Po v II 56/174 9070 

2084. 
Besedilo: Ključavničarstvo in kova- 

čija, Novo mesto (šukljeva 12). 
Poslovni predmet se razširi Se na no- 

vo delavnico, poseben obrat za popra- 
vilo tehtnic in uteži v sedanji delay- 
nici. 
OLO Novo mesto. odd. za gospodarstvo 

dne 9. julija 1952 
št. 2478/1 6563 

208Î. 
Besrdilo: Trgovina »Gorjanci«, Šent- 

jernej. 
Izbriše se Tratnik Cvetka  in  vpiše 
Polak Slavko, poslovodja, ki bo pod- 

pisoval z Durjava Petrom, po pravilih 
podjetja; v odsotnosti enega od teh bo 
sopodpisoval Kušljan Stanko. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 17. oktobra 1952. 
Št. III 3502—54/2-52 9644 

2086. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Savi- 

ca«, Boh. Bistrica. 
Izbriše se  Vodir Justi in  vpiše 
Ogrin Justi. 

Št. 3775/1—52 9608 

Besedilo:   Gostinsko   podjetje   »Re- 
stavracija ' Dobrča«, Brezje. 

Izbriše se Jesenko Anton in vpiše 
Franko Ignac, upravnik, ki podpisuje 

po pravilih in zakonitih pooblastilih- 
Št. 3366/2—52 9606 

OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 
dne 16. oktobra 1952. 

2087. 
Besedilo: Gostilna »Žerjav«, pošta 

Črna. 
Izbrišejo se Mohor Simon kot uprav- 

nik, Juh Jakob in Vodovnik Ivan ter 
vpišeta: 

Mohor Simon, poslovodja in Ladinck 
Srečko,   knjigovodja,   ki   podpisujeta 
skupaj,- po zakonitih pooblastilih. 
OLO SI. Gradec, poverj. za finance 

dne 24. aprila 1952. 
Št. III/8—31/74-1952 4565 

2088. 
Besedilo: Grosistično trgovsko pod- 

jetje »Tolmin«, Most na Soči. 
Besedilo odslej: -Trgovsko podjetje 

»Soča«, Most na Soči. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 16. oktobra 1952. 
Št. II/4—36/137—52 9643 

2089. 
Izbriii 

Besedilo:      Gozdno      gospodarstvo, 
Kranj. 

Zaradi spojitve z Gozdnim gospodar- 
stvom, Bled. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 29. marca 1952. 
Št. 243 168—1952 3676 
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2090. 
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup 

artiklov živalske in rastlinske proiz- 
vodnje v Črnomlju. 

Ker je prenehalo poslovati. 
OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 

dne 20. junija 1932. 
Št. 1/388—1—51 5928 

2091. 
Besedilo: Okrajno podjetje za rigo» 

lanje zemljišč, Gorica,   Volčja draga. 
Ker je prešlo v sklop Kmetijske me- 

hanizacije, Gorica. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 15. oktobra 1952. 
Št. II/2-OS—1000/102—52     9597 

2092. 
Besedilo: Krajevna kolodvorska re- 

stavracija, Brestanica.^ 
Zaradi združitve s Krajevno gostilno 

>Pod lipo«, Brestanica. 
OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 

dne 10. oktobra 1952. 
St. 8.035/1-1952 9399 

2093. 
Besedilo: >Kovinarska delavnica« 

MLO Novo mesto. 
Podjetje se skupaj s >Kovačijo in 

podkovstvom« MLO mesto izbriše, ker 
se združita v novo ustanovljeno pod- 
jetje >Ključavničarstvo in kovačija<, 
Novo mesto. 
OLO Novo mesto, poverj. zn finance 

dne 19. marca 1952. 
Št. 4121/1—51 3352 

2094. 
Besedilo: >čviček«, trgovsko podjet- 

je s kmetijskimi pridelki na drobno 
in debelo, z sedežem v Novem mestu. 

Ker se je preneslo na Okrajno za- 
družno zvezo Novo mesto. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne i', oktobra 1952. 
Št. Ill—3167—3/2—52 9401 

2095. 
Besedilo: Državno posestvo in pita- 

lišče, Novo mesto. 
Ker je likvidacija končana. 

OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 
dne 9. oktobra 1952. 
Št.  •—3369—3/1— 52 9451 

2096. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjet- 

je, Lancovo. 
Ker je prešlo na Kmetijsko zadrugo 

Lancovo. 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 3. septembra 1952. 
209?. 

St. 6286/1-52 9197 
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup 

in preskrbo gostinstva, Radovljica. 
Št. 2853/1-52 8Ó33 

Besedilo: Združenje državnih gostin- 
skih podjetij, Radovljica. 

Št. 1344/1-52 8434 

Podjetji se izbrišeta zaradi končane 
likvidacije. 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 9. septembra 1952. 
2098. 

Besedilo: Mestna komunalna podjet- 
ja, Slovenj Gradec. 

Ker se bo na novo registriralo kot 
gospodarska ustanova >Komunalne sto- 
ritve«, Slovenj Gradec. 
OLO SL Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 28. avgusta 1952. 
Št. II/3-31/299-1952 8216 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 
Vpisi 

2100. 
Besedilo: Geodetski zavod LRS 

(Ljubljana, Streliška 12). 
Naloge ustanove so: Izvajanje trian- 

gulacije, precizni nivclman, nova izme- 
ra in reambulacija, fotografija, gravi- 
metrija, trasiranje, arondacije in ko- 
masacije, agrarne operacije in meritve, 
izdelava osnov za regulacijske načrte 
in parcelacije, ekspropriacija za mesta, 
železnice, vodovodne objekte, elektri- 
fikacijo in pod., inženirska geodezija, 
dela uporabne geodezije, izdelala ka- 
tastrskih kart, katastrskih meritev, iz- 
delava katastrskih operacij, obnova in 
razmnoževanje katastrskih map, izde- 
lava preglednih teritorilnih kart, foto- 
kopij, izdelava, popravila in rektifika- 
cija geodetskih instrumentov in drugih 
merilnih pripomočkov. 

Ustanovitelj: Svet vlade LRS za grad- 
bene in komunalne zadeve, odločba št 
12-382 z dne 26. V. 1952. 

Operativni upravni voditelj: Gospo- 
darski  sekretariat pri vladi LRS. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

•    dne 18. oktobra 1952. 
Št. G 734/52 9731 

Zadružni register 
Vpisi 

704. 
Besedilo: Zadružno trgovsko podjetje 

za   preskrbo  kmetijstva   (Murska   So- 
bota). 

Ustanovni zbor je bil 21. VI. 1952. 
Za podjetje podpisujeta: 
Karba Štefan, direktor, in HakI Hen- 

rik, računovodja, oba v Murski Soboti. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 15. oktobra 1952. 
Zadr V 20 9345 

705. 
Besedilo: Podjetje OZZ — Ljutomer 

»Vinarska zadruga« v Ljutomeru (\ la- 
zova 1) 

Ustanovni zbor je bil 17. V   1952. 
Pooblasïenci za podpisovanje so: 
Hole Alojz, upravnik, Ludvik  Mari- 

ca,   knjigovodja,   in Puklavcc Xacko, 
kletar, vsi v Ljutomeru. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. oktobra 1952. 

Zadr VI 123 9875 

Spremembe 
706. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Bele vode. 

Po sklepu občnega zbora 27. IV. 1952 
so se spremenila zadružna pravila. De- 
lež znaša odslej 1000 din. 

Izbrišejo se Ledinek Jože, Turk Jo- 
že, Resoničnik Miha in vpišejo novi 
člani  upravnega odbora: 

Kotnik Ivan, kmečki sin, Bele vode 
53, Slemenšek  Ivan, Bele vode 23 in 
Laznik Jože, Lepa njiva 97, delavca. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 22. septembra 1952. 

Zadr VIII 66/2 8790 

707. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j„ 

v Višnji vasi. 
Po sklepu občnega zbora zadruge 5. 

III. 1952 se je spremenil prvi stavek 
32. člena zadružnih pravil. Delež zna- 
ša odslej 1000 din. 

Izbrišejo se Muršič Mirko, Vrisk An- 
ton, Sentočnik Milan, Grilec Friderik, 
Kožuh Gašper, Ravnak Anton in vpiše- 
jo  novi 'člani upravnega odbora: 

Dokler Franjo, Višnja vas, tajnik, 
Prekoršek Konrad, Višnja vas, odbor- 
nik, Gorenšek Matija, Višnja vas, od- 
bornik, Grilec Leopold, Višnja vas, 
Zlavs Jože, Globoče, kmetje, Ravnjak 
Franjo,   nameščenec   Ilovca.   Za   pod- 
f>isovanie    se    pooblaščajo:    Žerovnik 
van,    Dokler    Franc    in    Prekoršek 

Konrad. 
Vpiše se podružnica zadruge obrat 

>Žaga Cank« v Višnji vasi, zanjo pod- 
pisujeta Grilec Leopold in Ravnjak 
Franjo. 

Okrožno sodišče v Celju 
dno 25. septembra 1952. 

Zadr VII 169/3 8942 
708. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Dobrna. 

Po sklepu občnega zbora 8. VI. 1952 
so se spremenila pravila. Delež znaša 
za člane do 3 ha obdelovalne zemlje 
500 din, za člane od 3—8 ha obdelo- 
valne zemlje 800 ter za člane nad 8 ha 
obdelovalno zemlje 1000 din. 

Izbrišejo se Pirkmajer Fedor, Gerì 
Anton, Rehar Milan, Šander Ludvik, 
Kroflič Ivan in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Goršek Leopold, kmečki sin, Loka 5, 
Gorenšek Mirko, mizarski pomočnik, 
Lokovina 12, Čerenak Štefan, čevlj. 
pomočnik, Kianc 37, Jakop Anton, po- 
sestnik, Pristava 15 in 'Toplak Juro, 
upravitelj šole, Dobrna. 

Zadr VII 121/6 9375 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Jurkloštcr. 
Izbrišejo se Zorko Ivan, Kozmus 

Alojz, Cerjak Franc, Ocvirk Emil, Mrz- 
likar Ivan, Kompan Vinko, Vrečko Mi- 
ha in Šantej Kari in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Jančič Cenko, uslužbenec, Mišji dol 
26, Bratec Matija, Polana 43, Špitaler 
Ferdo, Lahov graben 24, Kozmus Alojz, 
Panoče 9, Horjak Franc, Mišji dol 6, 
Lesičar Franc, Lahov graben 17, Ocvirk 
Alojz, Lahov graben 6, Pompe Milan, 
Lahov graben 5, predsednik, kmetje. 

Zadr VII 115/11 9079 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 2. oktobra 1952. 
709. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Poljana« z z. o. v Marofu. 

Po sklepu občnega zbora 16. IX. 1952 
je zadruga prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Sitar Fnnika, knji- 
govodja, Marof, Racman Pepi, posest- 
nik, Marof in Selič Ana, polj. delavka, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

Zadr VIII 51/2 9213 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Prcvorje. 
Po sklepu občnega zbora zadruge 30. 

III. 1952 so se spremenila pravila. De- 
lež znaša 500 din. 
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Izbrišejo se Marčen Vid, Pere Roman, 
Pertinač Miha, Stukl Ivan, Koprive Jo- 
že, Krofi Jože in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Romih Franc, kmet, Zeger 3, pred- 
sednik, Labohar Jpže, kmet, Lopaca 18, 

Eodpredsednik,    Lah   Roža,    delavka, 
»obje 6, tajnik. Marčen Anton, Lopaca 

,34, Centrih  Janez, Dobje  18 in Beve 
Mihael, -Krivica 44, kmetje, odborniki. 

Zadr VIII 14/4 9214 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 6. oktobra 1952. 
710. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom, št. Lenart nad La- 
škim. 

Izbrišejo se Rutar Franc^ Šemrov 
Slavko, Verbovšek Jakob, Frece Ru- 
dolf, Dvoršak Gašper, Požlep Karl in 
Brečko Franc ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Brečko Franc, Gozdec 9, Šemrov Ri- 
ko, Vrh 11, Lapornik Alojz, Žigon 28. 
Jančič Anton, Vel. Grahovše, Deželak 
Ivan, Vrh 53, kmetje, Rutar Franc, 
Male Gorelce in Seme Ivan, Vrh 58, 
delavca. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 14. oktobra 1952. 

Zadr VIII 16/5 9678 
711. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v či- 
ginju. 

Na podlagi sklepa skupščine z dne 
23. III.. 1952 se izbrišejo člani Jug Ivan, 
Fortunat Mihael, Jug Franc, Kofol Ma- 
rija, Gabrešek Ivan, vpišejo pa novi iz- 
voljeni 'člani upravneca odbora: 

kragelj Ivan, Čiginj 27, Savli Jožef, 
Ušnik 5,. Čančar Jožef, Rute 26, Črv 
Ivan, Čiginj 15, Kovačič Oskar, Sela 
6/b, kmetje. Predsednik je Jcrmol 
Ivan. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 9. maja 1952. 

Zt 125/48—19 490S 
712. 

Besedilo: Kmetijska delovna zadru- 
ga »Soča« v Kobaridu. 

Po sklepu občnega zbora 9. VI. 1952 
je zadruga prešla v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej s pristavkom 
>v likvidaciju. 

Likvidatorji so: Miklavič Maks, Jvo- 
barid Gregorčičeva 16, Urbančič Da- 
nilo, Kobarid, Trg svobode 19, Mašera 
Mirko, Kobarid, Gregorčičeva 10, Gra- 
toni Jože, Kobarid, Manfredova 7, 
Kranjc Andrej, Kobarid, Volaričeva 
13, Hvala Pavlo, knjigovodja, Tolmin. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 11. septembra 1952. 

Zt 5/50—9 8582 
713. 

B'esedilo: Kmetijska zadruga v Čigi. 
nju. 

Na podlagi sklepa izrednega občnega 
zbora z dne 22. VI. 1952 se izbrišejo Sav- 
li Jožef, Črv Ivan in Kovačič Oskar, 
vpiše pa novi izvoljeni član upravnega 
odbora: 

Kcnda Franc, Čiginj 4. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 13. septembra 1952. 
Zt 125/43-24 8583 

714. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Planinka« na Ponikvah. 
. Po sklepu izrednega občnega zbora 8. 
IX. 1952 je zadruga prešla v likvida- 
cijo. 

Besedilo: kakor doslej s pristavkom 
»v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Laharnar Alojz, de- 
lavec. Ponikve 78, Fratnik Anton, kmet,, 
Ponikve 60. Laharnar Albina, gospodi-* 
nja, Ponikve 71. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 4. oktobra 1952. 

Zt 65/49-10 9252 

715. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Bu- 

kovica. 
Na podlagi sklepa občnega zbora z 

dne 9. III. 1952 se izbrišeta Martelanc 
Sebastijan   in   Skubin    Anica,   vpiše 
E a novi izvoljeni član upravnega od- 

ora: 
Arčon Evgen, kmet, tehnik, Buko- 

vica 315. 
Zt 172/48—16 9617 

Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. 
v Idriji. 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
30. III. 1952 je zadruga prešla v likvi- 
dacijo. 

Besedilo: kakor doslej s pristavkom 
>v likvidaciji«. ^ 

Likvidatorji: Jereb Anton, upokoje-> 
nec, Idrija, Kapetana Mihevca 1, No- 
vak Franc, upokojenec, Idrija, Kape- 
tana Mihevca 4, Bratuš Anči, name- 
ščenka, Idrija, Ulica IX. korpusa 11, 
Logar Srečko, direktor SUG, Irjrija, 
Ulica zmage 13, Kogej Ivan, upokoje- 
nec, Idrija, študentovska 6. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 14. oktobra 1952. 

Zt 60/46—14 9616 

716. 
Besedilo^ Potrošniška zadrugar z 

omejenim jamstvom v Medvodah. 
Po sklepu občnega zbora 16. Vili. 

1950 je zadruga prenehala poslovati in 
prešla  v   likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji: Hribar Jernej, brivski 
mojster, Medvode 84, Jenko Jože, upo- 
kojenec, Vaše 27, KržiŠnik Alojz, upo- 
kojeni šol. upravitelj, Vaše, Gabrov- 
šek Jože, ključavničar, Medno, Maj- 
cen Miroslav, skladiščnik, Medvode 9, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. oktobra  1952. 

Zadr VI 157—2 9571 

717. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Ko- 

krica. 
Na izrednem občnem zboru 9. VI. 

1952 so se spremenila zadružna pra- 
vila, 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Kokrica. 

Delež znaša 500 do 1000 din. člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oziroma družin- 
skega deleža. 

Izbrišejo se Arnež Franc, Zabret Be- 
ta, Hudobivnik Jože in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Kern Franc, Kokrica 25, Treljc Ivan, 
Ilovka 3, Strniša Alojzij, Kokrica 20, 
posestniki. 

Zadr VI 49/5 95741 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Kranju. 

Po sklepu občnega zbora 17. VII. 
1952 so se spremenila pravila. 

Sedež zadruge odslej: Zadružni dom 
Primskovo, Kranj. Delež znaša 500 do 
1000 din. 

Zadr II 35/ib 9573 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 15. oktobra 1952. 
718 

Besedilo: Kmetijska zadruga Golo« 
škrilje. 

Na rednem letnem občnem zboru dne 
8. VI. 1952 so se spremenila zadružna 
pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Golo-škrilje. 

Delež znaša 700 din. Člani odgovar- 
jajo za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 

Izbrišejo se Ustnik Martin, Kraljic 
Jože, Virant Anton, Glavan Anton, 
Purkart Alojzij, štembal Miha, Krnc 
Jakob in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 
_ Lenič Franc, čevljar, škrilje 49, Pe- 
ček Srečko, Golo 8, Mavec Anton, Go- 
lo 15. Golob Anton, škrilje 7, Lenič An- 
ton, Golo 10, kmetje. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. oktobra 1952. 

Zadr VI 11/4 9618 
719. 

Besedilo: Kmetijska nabavno-prodaj- 
na zadruga z o. j., Trdkova. 

Na zboru dne 2. III. 1952 so bila spre- 
jeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
o. j., Trdkova. 

Izbrišejo se dosedanji člani uprav- 
nega odbora Melmauer Henrik, Kol- 
manFranc, Čotar •••••, Žoks Kari, 
Sukič Jože in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora. 

Čerpnjak Štefan, Lang Štefan, Kozar 
Lovrenc, Ficko Jožef, Horvat Štefan, 
vsi kmetje. Trdkova/ 

Okrožno sodišče v Mariboru      v 

dne 9. septembra 1952. 
Zadr III 54 8367 

720. 

Besedilo: Kmetijska zadruga >Marica 
Kerenčič« z o. j.» Pesnica. 

Na zboru dne 24. Vili. 1952 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Na podlagi sklepov zborov prizade- 
tih zadrug se vpiše, da se je s Kmetij- 
sko zadrugo z o. j., Pesnica, spojila 
Kmetijsko obdelovalna zadruga — Pes- 
nica. 

Zadružni delež znaša odslej: za čla- 
ne kmete 1500 din, za člane obrtnike 
600 din, za člane samce 200 din. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 
ga odbora: Jarc Rihard, Flajšaker Jo- 
že, Črnko Viktor in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Petrič Adolf, agronom, Jelenče, 
Drozg Ivan, kmet, Ranca, Vrčkovnik 
Ivan, kmet. tehnik, Ranca, Fras Fran m, 
kmet, Dobrenje, in Vujica Pepca, de- 
lavka, Dobrenje. 

Zadr.II 101 8720 
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Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Ruše. 

Vpiše se zadružni obrat: Gozdarski 
odsek. Ruše. 

Poslovni predmet obrata: Odkup in 
prodaja ter proizvodnja vseh gozdnih 
in lesnih proizvodov. 

Zadr II 63 7818 
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 

zadruga >Vinski vrhovic. Vel- Brebrov- 
nik. 

Zadruga je prešla na podlagi sklepa 
obč. zbora z dne 7. III. 1952 v likvida- 
cijo. 

Likvidatorji: Kumer Stanko, zadruž- 
nik, Cerovce, predsednik, Strucel Pe- 
ter, zadružnik, Bebrovnik, Kolmanič 
Jože, zadružnik, Brebrovnik in Peto- 
var Ivan, zadružnik, Stanovno. 

Likvidacijska firma: .kakor odslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji podpisujejo likvidacij- 
sko firmo tako, da po dva od njih pri- 
stavita pod besedilo firme svoja pod- 
pisa. , 

Zadr II 110 8719 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 19. septembra 1952. 
721. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga, Logarovcl. 

Izbrišejo se Kolar Janez, Javšovec 
Ludvik, žiger Štefan, Kukovec Mari- 
ja špindler Ana, vpišejo pa novi iz- 
voljeni  člani  upravnega odbora: 

Štuhec Ciril, Granfola Franc mL, 
Žnidarič Alojz, škrobar Stanko, Loga- 
rovci, Dolamič Franc, Gajševci, Vajs 
Franc in Magdič Franc, Logarovci. vsi 
zadružniki. 

Vpišejo se člani reorganizacijske ko- 
misije, zadružniki: Zmazek Franc, 
Gaiševci, Ivajnšič Anton, Kokoriči, 
Kolar Janez, Logarovci, ki podpisuje- 
jo za zadrugo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. oktobra  1952. 

Zadr V 62 9486 
722. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga, Branoslavci. 

Vpišejo se člani reorganizacijske 
komisije, zadružniki, Novak Franc, 
predsednik, Zadravec Janez, Slavic 
Marija, vsi v Branoslavcih, ki podpi- 
sujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 10. oktobra 1952. 

Zadr V 56 948* 
725. 

Besedilo: Zadruga za izgradnjo sta- 
novanjskih hišic delavcev in name- 
ščencev iGradidom« z o. j., Ptuj. 

Izbrišejo se Muhič Jožef, Potočnik 
Rupert, Vrabl Jožef in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Neubauer Alojz, soboslikar,   Capu- 
der Jožef, nameščenec OLO, Lugarič 
Ferdo, nameščenec, vsi v Ptuju. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 15. oktobra 1952. 

Zadr VI 50 9544 
724. 

Besedilo: Obrtna nabavna prodajna 
zadruga z o. U Trebnje. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
t dne 3. Vili. 1952 se izbrišejo Uršič 
Filipina, Kalčič Ivan, Žgajnar Bogo- 
mir, Saje Ladislav, Podpadec Jože in 

vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Bule Franc, izdel. krede, Mirna 22, 
Kek Josipina, pletilja, Trebnje 9, Ga- 

•šperšič Amalija, pletilja, Pekel St. 1, 
Gričar Pavla,  pletilja.  Št. Rupert 22, 
Jutraž Ivanka, pletilja, Trebnje 11. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 8. septembra 1952. 

Zadr III 69/4 8407 
725. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 
Gribljah. 

Izbrišejo se v letu 1948 izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Veselic Ivan, kmet, Griblje št. 67, 
Pezdirc Anton, kmet, Krasinc št 3, 
Husič Janez, kmet, Cerkovižče št. 11, 
Suštarič Jože, posestnik, Cerkovišče št. 
15, Brodarič Marija, pos., Griblje št. 71 
in Dragoš Peter, pos., Griblje št. 12. 

Zadr III 132/6 8899 
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga 

»Danica« v Gribljah. 
Besedilo odslej: Kmetijska delovna 

zadruga »Majde Sile« v Gribljah. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora 

Brodarič Matija, star. in šček Alojzij 
ter na podlagi sklepa zbora z dne 
26. II. 1952 vpišeta nova izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Brodarič Matija, ml, kmet, Griblje 
št. 71 in Brine Peter, delavec, Griblje 
štev. 88. 

Zadr • 52/2 8900 
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga 

»Partizan« v Metliki. 
Izbrišejo se Nemanič Franc, Dragoš 

Ncžka, vergot Ivan, Hočevar Franc in 
vpišejo na podlagi sklepa zbora 16. 11. 
1952 novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Guštin Zvonko, delavec, Metlika 249, 
Vergot Marija, gospodinja, Metlika 69, 
Molek Ana, gospodinja, Metlika 69, Ra- 
muta Marija, gospodinja, Metlika 157. 

Zadr IV. 43/2 8901 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 20. septembra 1952. 
726. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Podzemlju. ; 

Na podlagi sklepa zbora 14. IV. 1952 
se vpise sprememba pravil, članski de- 
lež znaša odslej 1000 din. 

Izbrišejo se Pezdirc Anton, Znidar- 
šič Jože, Bajuk Anton, Zugelj Jože, 
Kralj Alojzij, Jelenšek Ivan in Simo- 
nie Jože in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Pezdirc Miko, posestnik, Primostek 
10, Novak Matija, mizar, Otok 16, Bu- 
tala Janez, Zemelj 14, Zugelj Anton, 
Dobravice 21, Pezdirc Janez, Podze- 
melj 5, posestniki. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 11. oktobra 1952. 

Zadr. IV 42/2 9459 
727. 

Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih 
zadrug z o. j. v Krškem. 

Na zboru 7. V. 1952 so bila sprejeta 
nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna zadružna 
zveza z o. j. v Krškem. 

Zveza deluje po potrjenih pravilih. 
Zadružni delež znaša 5.000 din. članice 
jamčijo za obveznosti zveze z 20krat- 
nim zneskom vpisanih deležev. Jam- 
»tvo je solidarno 

Upravni odbor sestavlja 7 do 15 čla- 
nov. Za zvezo podpisuje predsednik, 
oz. če je odstoten, podpredsednik in še 
en član upravnega odbora ali upravnik 
zveze. 

Izbrišejo se Avsec Anton, Cimperšek 
Rudi, Planine Ivan, Strel Karel, Ogo- 
revc Jože, Ravter terdo in pooblašče- 
nec za sopodpisovanje Dirembek 
Franc ter vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Dragan Franc, kmet, Krško 39, Male- 
šič Pepca, nameščenka, Sremič 8, Kerin 
Franc, kmet, Podbočje 18, Kovačič 
Franc, nameščenec, Krško 42. Božič Ja- 
nez, Kostanjevica 9, Udovič Alojzij, 
Tržišče 29, Majcen Ciril, št. Janž 4, 
kmetje, Veselic Gvido, tehnik, Lesko- 
vec 1 in pooblaščenka za sopodpiso- 
vanje Zupančič Minka, nameščenka 
OZZ Krško, Stara vas Videm 112. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 13, oktobra 1952. 

Zadr III 20/8 9542 
728. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Arti- 
čah pri Brežicah. 

Na podlagi sklepa občnega zbora dne 
2. III. 1951 se izbrišejo Žerjav Vinko, 
Gerjevïî Jože, Predanič Janez, Ogo- 
revc Nežika, Petan Alojz, Cerjak 
Alojz, Lupšina Janez in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Držanič Ivan, poljedelec, Trebež 11, 
Volčanšek Jože, poljedelec, Gor. Obrez 
5, Gorišek Franc, ml., upravnik, Amo- 
vo selo 25, Cerjak Ivan, Dečna sela 63, 
Kostevc Janez, Dečna Sela 64, kmetje. 

Na podlagi sklepa občnega zbora dne 
25. II. 1952 so se spremenila zadružna 
pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Artičah. 

Članski delež znaša 50O din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge z 
20kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Izbrišeta se Glogovšek Miha, Gorišek 
Franc, str. kmet, Arnovo selo 7, in 
vpišeta nova izvoljena člana upravne- 
ga odbora: 

Gerjovič Ivan, poljedelec, Zg. Obreät 
24, Predanič Janez, kmet, Sp. Pollan- 
ca 10. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 20. oktobra 1952. 

Zadr III 94/4 9715 

Trgovinski register 
Vpisi 

739. 
Besedilo:    Gostilna    Kofol    Matevž 

(Trušnje, okraj Gorica). 
Imetnik: Kofol Matevž. Trušnje št. 

56, p. Grgar. 
Poslovni predmet: Izvrševanje gostil- 

ničarske obrti. 
Okrožno sodišče v Gorici 
dne 27. septembra 1952. 

Zt 34/52-2 8960 
740. 

Besedilo: >Gostilna Hrušica» (Hruši- 
ca-Podkraj). 

Imetnik: Hočevar Ivan, Hrušica-Pod- 
kraj. 

Poslovni predmet: Izvrševanje gostil* 
ničarske obrti. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dno 30. septembra 1952. 

'    Zt 33/52-3 
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Razglasi sodišč 

Uvedba postopanja 
za razglasitev za mrtve 

Vsi, ki u pogrešanih kaj vedo, se pozi- 
vajo, naj o tem uoroùtjo s*dišceni, pred- 
lagateljem ali skrbnikom. Po preteku 
rokov  bndo sodisfa odločila  o  predlogih 
K 275/51 2001 

• Mncarol Jože, roj. 22. X1J. 1895, Šmar- 
je 15, se kot vojak 07. pešpolka bivšo 
avstroogrske armade na ruski fronti od 
junija 1415 pogreša Predlagatelj je Ma- 
tarol \nton. kmet iz šmarij 15, skrb- 
nik pa Benčič Mirko, sodni uslužbenec 
pri lem sodišču. Priglasit veni rok-, tri 
mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Sežani 
ii;ie 1. marca 1952. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo r tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče u, zuano. 
na. njihovo nevarnost in stroški'., dokler 
se sami ne «glasijo ali no imenujejo pe- 

oblažčcnce 
Tožbe /u razvezo zakona: 

C 733/52—5 9<X)0 
Ur. Cankar Izidor, nniv. •••••••• v 

Ljubljani, Prešernova 11, proti Can- 
kar Ani, rojeni Hribar, sedaj neznane- 
ga bivališča. Iîa/.••••• bo 5. XII. 1452 
pri lem sodiseli, soba št. 124/11. Skrbnik 
je Osolin Miha, arhitakt, Ljubljana, 
Prešernova 11. 
G 010/52—4 9901 

sturai Terezija, gospodinja, Lužarjev 
Kal 5, pošta Šentvid pri Stični, proti 
Stimmi Jožetu, delavcu, Muljava 45, 
sadaj ue/uanega bivališča. Razprava bo 
5. XII. 1032 pri tem .sodišču, soba št. 
124i/l|. Skrbnik je Kastelic Alojz, kmet, 
Hrastov dol 15, obč. Šentvid pri Stični 

Okrožno sodišče v LjuWjani 
dne 27. oktobra 1932. 

C 507/52—S 0046 
Gorencc .Marija, iov. delavka, Jese- 

nice, Fužinska 3, proti Gorencu Janezu, 
neznanega  bivališča.    Razprava  bo  4. 
XII. 1052 pri tem sodišču, sòba št. 70/1. 
Skrbnik je Inks Hudi, tov. delavec. Že- 
lezarne Jesenice, Mencingerjeva 7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. oktobra 1052. 

G 6%/52 9755 
, Jurca Marija, delavka, Lendava, 

Spoduja ulica 9, proti Jurci Petru, zi- 
darju i/ Lendave, sedaj neznanega bi- 
vališča na Madžarskem. Razprava bo 
•. XI. 1052 ob 8. uri pri tem sodišču, 
soba it. 86/11. Skrbnik je Sande J o/e, 
nižji pravni referent pri tem sodišču. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 20. oktobra 1952. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje *a amortizacijo 
vrednotnie, katerih imetniki se pozivaj», 
r'»i v dauern roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednobHco urekle 

za nevrfjame 
'V R 972/32-2 f,s<W 

Yiäner Ludvik, delavec v Rnkovcu Si. 
P- Vitanje, prosi za amortizacijo izgu- 

Ijene življenjske police Državnega za- 
varovalnega zavoda, št. 209.942; potek 
zavarovanja t. IV. 1058, zavarovalna 
vsota ob doživetju 4600 din, za primer 
smrti 22.000, za primer invalidnosti 
44.0(H) din. Koristnik ob doživetju Viš- 
ner Ludvik, ob smrti Višner Frida v 
Uakovcu. Priglnsitveni rok: dva mese- 
ca od te objave. 

Okrajno sodišče  v  Celju 
dne 18. julija 1952. 

R 474/52 9"47 
Belec Lovro, Kamnik, Novi trg 10, 

piosi /a amortizacijo i/gubljene hra- 
nilne knjižice bivše Mestne hranilni- 
ce v Kamniku št. 4124 z vlogo till din. 
Moga je vinkiiliiiinu. Priglasitveni 
rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 24. oktobra 1952. 

II  R 292/52—2 0659 
šubic Jere/ija, Ž.irov.ski vrli, prosi za 

amortizacijo izgubljene hranilne knji- 
žice št. 1007 bivše Hranilnice in poso, 
jilnice im Irati pri Gorenji vasi na 
ime šubic« Jurija iz ž.irovskega vrha 5, 
v vrednosti predvojnih 7.260.21 din. 
Priglasilvcni rok: dva meseca od te ob- 
j a v e. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne  15. oktobra   1052. 

I  R   154/52—2 0877 
k taker Anton, upokojenec, Postojna, 

Prešernova 10, zastopan po Knežaurek 
Olgi, istotam, prosi za amortizacijo iz- 
gubljene knjižice bivše Ljubljanske 
kreditne banke, sedaj v' likvidaciji, št. 
16702 s stanjem hranilne vloge dne 1. 
I. 1052 4.509 din. Priglasitveni rok: tri 
mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Postojni 
dne 26. septembra 1052. 

Razne objave 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj   T   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svoje   obveznosti   do 
podjetij v likvidaciji, sicer se bodo dolgovi 

sodno Izterjali 
9955 

Kmetijska zadruga Trzin, pošta Dom- 
žale, je prešla po sklepu občnega zbo- 
ra 25. X. 1952 v likvidacijo. Priglasitve- 
ni rok: do 30. XI. 1952. 

Likvidacijska' komisija 

št. 754/52 9547 
O brtna nabavno prodajna zadruga 

mešanih strok Črnomelj, je po sklepu 
občnega zbora 51. V 111. 1952 prešla v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 60 dni po 
tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

Št. 59/2 °405 
Z odločbo predsedstva vlade LRS, št. 

U-S58/2-52 z dne 16. VIT. 1952 je prešlo 
državno gospodarsko podjetje >Obu- 
tev< s sedežem v Kranju v likvidaciji. 
Priglasiiveni rok: 30 dni po tej ob- 
javi. 

Likvidncijska komisija 

Št. 68/52 9720 
Po sklepu zbora 19. X. 1952 preide 

Kmečka delovna zadruga >lskra< Lo. 
garšče z dueni 1. XI. 1952 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: do 30. XI.  1052. 

Likvidatorji 

9756 
Kmetijska delovna zadruga >Jasko«, 

šinurtno pri Slovenjem Gradcu, je pr»^ 
nehala obstojati, ker se je združila s 
Kmetijsko zadrugo Šmartno pri Slove- 
njem Gradcu. Priglasitveni rok: tri me- 
sece od te objave. 

Kmetijska zadruga z o. j. 
Šmartno pri Slovenjem Gradcu 

izgubljene listine 
p r e klicu jejo 

Ažnuin Miroslava, učiteljica, Boh. Bi- 
strica, osebno izkaznico, ser. št 504555, 
reg. št. 5133, izdano v Gorici , 9979 

Baje Jožef. Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 1914, reg. št. R-506224, iz- 
dano od PNL) Ljubljana okolica.    9954 

Bezjak Anton, Pragersko 13, osebno 
izkuznico, reg. št. 4577, ser. št. 0589587, 
izdano od OLO Maribor okolica, pro- 
metno knjižico za kolo znamke >Negcr- 
Radc FN.S, št. 4455. 9855 

Bitenc Ivan, Kranj, Stražišče 295, 
osebno izkaznico, ser.'št. 0182579, reg. 
št. 6269. 9PS0 

Bobič Viktorija, llrušica 2, obmejno 
osebno izkaznico, ser. št. G-0345777, 
reg. sì. tOO?, izdano na Jesenicah.   10020 

Calata Anton, Maribor, Ribniška ce- 
sta, osebno izkaznico, reg. št. 7024, ser. 
št. 0021855, izdano v Mariboru.       9840 

cucek Antonija, Sp. Veličina 42 v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. št. 
18605, ser. št. 0577140, izdano od OLO 
Maribor okolica. 9838 

čuček Janez, Sp. Voličina 42 v Slov. 
goricah, osebno izkaznico, reg. številka 
18664, ser. številka 0577139, izdano od 
OLO Maribor okolica. 9840 

Črtane Ivan, Črnuče, osebno izkazni- 
co, reg. št. 169445, izdano v Ljub- 
ljani. 9889 

Črtane Marija, Črnuče, osebno iz- 
kaznico reg. št. 169411, izdano v 
Ljubljani. 9888 

Divjak Jerica, Hotinja vas pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 1885, 
ser. št. 0578495, izdano od OLO Maribor 
okolica 1. 1951, železniško karto za zni- 
žano vožnjo, izdano od kurilnice v Ma- 
riboru J. 1932. 0S54 

Dolenc Marija, Vrbljene 42, obč. Ig, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0142998, 
reg. številka 34988, izdano od PNU 
Ljubljana okolica 0083 

Gašparič Kolonien, Maribor, Sodna 
17, osebno izkaznico, reg št 21705, ser. 
št. 19121, izdano v Mariboru. 9841 

Gorane Mihael, roj. 18. IX. 1902, Li- 
pica 6, Sežana, osebno izkaznico, reg. 
št. 7656, ser. št. 020S366, izdano v Se- 
žani. * 9723 

Gorišek Marija, Mekine 16, Grosup- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 7652, reg. 
št. F-0007962, izdano od PNU Ljubljana 
okolica. 10021 

Grabar Marija, Gosposka 11, osebno 
izkaznic«, reg. št. 816, ser. št. 00020-6, 
izdano v  Mariboru. 9S44 

Hanuš Martin, Dogoše 40 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 35673, 
ser. številka 036850, izdano v Ma- 
riboTii. 9^4,3 

Hole Ivan, Podpeč 84, osebno izkaz- 
nico, ser. številka F-0145507,  reg. ste- 
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Vilka 35297, izdano od PNU Ljubljana 
okolica. 9984 

Hornung Jožefa, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 37575/50, ser. številka 
F-0O596S5. izdano v Ljubljani.        9890 

Hrastnik Alojzij, Ljubljana, Celov- 
ška cesta, Novi bloki XVI, preklic o iz- 
gubljeni osebni izkaznici, reg. številka 
17359/5, ser. št. F-0039669, objavljen v 
Uradnem listu LRS, št. 27/1952, ker se 
je našla. 99(2 

Janežič Jožef, Maribor, Koroška 71, 
pomočniško spričevalo mizarske stro- 
ke, izdano od delavskega sveta za šol- 
stvo v Mariboru 1. 1949. 9837 

Kojek Jožef, Bakovci 49, roj. 28. VIII. 
1901, osebno izkaznico, reg. št. 3229, ser. 
78, roj. 25. X. 1931, osebno izkaznico, 
|t. 0085002, izdano v M. Soboti.      9681 

Kompare Leopold, učitelj, Kamnje 
78, roj. 25. X. 1931, osebno izkaznico, 
reg. št. 15304, ser. št. 0331660, izdano v 
Gorici. 9950 

Kosi Jakob, roj. 11. VII. 1914, Gra- 
be 4, Križevci pri Ljutomeru, osebno 
izkaznico, reg. št. 11572, ser. številka 
F-0845082. 9904 

Kuavs Franc, Ravne 33, Bloke, oseb- 
no izkaznico, reg. št 19971, ser. številka 
630281, izdano v  Postojni. 9113 

Kranjc Franc, Ljubljana, Litostrojski 
blok 5, osebno izkaznico reg. številka 
47258-51, izdano v Ljubljani. 9956 

Križanič Frančiška, Pristava 22, Lju- 
tomer, roj. 3. III. 1906. osebno izkazni- 
co, reg. št. 4816, ser. št. F-0229126, iz- 
dano 14. XTI. 1950 v Ljutomeru.     9726 

Kropar Marijana, Voglje 61, Šenčur, 
osebno izkaznico, ser. št. 019S314, reg. 
št. 9204, izdano od OLO Kranj.     9903 

Kmetijska zadruga z o. j. Stoperre, 
podolgovati /ig zadruge in čekovno 
Knjižico št. 70551 <lo 70575, izdano od 
NB 643 v Ptuju. 9725 

Kramžar Franc, H et je 52, Trbovlje I, 
osebno izkaznico, ser. št. K-07190S5, reg. 
št. 5775, izdano v Trbovljah. 7769 

Kukovič Anica, Maribor, Studenci, 
Ruška 45, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 43936, ser. št. 00-16122. izdano v Ma- 
riboru, sindikalno knjižico Predilnice 
in tkalnice v Mariboru. 9853 

Lah Franc, Ljubljana, amatersko 
lofersko knjižico, izdano v Ljub- 
ljani. •    9853 

Laščak Marjan, roj. 10. VTTI. 1926, 
Ročinj, Gorica, osebno izkaznico, reg. 
Št. 47, ser. številka 0285206, izdano v 
Gorici. 9885 

Ledinek Zofija, Jurij ob Pesnici, 
osebno izkaznico, reg. številka 27235, 
ser. številka 0190654, izdano od OLO 
Maribor okolica, 9836 

Manhard Jožef, Sp. Hajdina 66), Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 2603, ser. št. 
0244910, izdano 3. I. 1951. 9525 

Matežič Terezija, Maribor, Studenci, 
Obrežna 29, osebno izkaznico, reg. št, 
37476, ser. številka 0037188, izdano v 
Mariboru. 9847 

Milosaljevič Miodrag, Ljubljana, in- 
deks Gradbene fakultete TVS, Ljub- 
ljana. 9957 

Nikačevič Milan, Maribor, Heroja 
Staneta 26, osebno izkaznico, reg. št. 
50956, ser. št. 0051466, izdano v Mari- 
boru. 9846 

Ogorevc Franc, Ravne pri Zdolab 59, 
osebno izkaznico, ser. št. 0394367, reg. 
št. 16057- izdano v Krškem. 9270 

Ogrinc Franc, strojni tehnik, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. številka 
47101/51, in sindikalno izkaznico šte- 
vilka 148555, izdano v Ljubljani.    9913 

Pak Avguštin, Maribor, Pobrežje, 
Ulica XIV. divizije 64, osebno izkaz- 
co, reg. št. 34479, ser. št. 003641, izdano 
v Mariboru. 9848 

Pečjak Vid, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico reg. št. 83549/52, izdano v Ljub- 
ljani. 9938 

Pečnik (Stefan) Janez, Črnule 83, po- 
močniško spričevalo elektrotehniške 
stroke, izdano 21. V. 1948. 1. v Ljub- 
ljani. 9959 

Pire Teodor, Bistrica pri Tržiču, evid. 
tablico S-2542 avtomobila >Ford<.   9914 

Planinšek Franc, Jelovec 71, p. Ma- 
kole, osebno izkaznico, reg. št. !613, 
ser. številka 0762764, izdano v Polj- 
čanah. 9760 

Pole Marija, Ruše 83 pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 15865, ser. št. 
0573520, izdano v Rušah. 9850 

Poravne Janez, Nožice 14, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 1-0453524, reg. št. 7214, 
izdano od PNU Ljubljana okolica.   9986 

linhne Cecilija, Utik 2, Vodice, oseb- 
no izkaznico, ser. št. F-044975T, reg. št. 
3428, izdano od PNU Ljubljana oko- 
lica. 9S91 

Rijavec Milena, Vrhnika. Verd 135, 
osebno izkaznico, ser. št. 0147796, reg. 
št. 39786, izdano od PNU Ljubljana 
okolica. 9892 

Rogelj Ivan, ko\a" 181. Kranj, oseb- 
tio izkaznico, ser št. 01s"99(>. reg. šte- 
vilka 9686. 96H2 

Rupar Janez, I juhljann, Draga 71, 
osebno izkuznic'o, reg. št. I "58"/50, ser. 
št. F-0037893, izdano v Ljubljani.    9915 

Rus Ivan, Vranoviči 4, p. Gradac, 
osebno izkaznico, ser. št. 0481526, reg. 
št. 2016. 9683 

Sakelšek Marija, Maribor, Tezno, Za- 
grebška 24, osebno izkaznico, reg. št. 
44751, ser. žt. 0046947, izdano v Mari- 
boru. 9849 

Samokec Judita. Volčja draga 552, 
osebno izkaznico, ser. št. 0303478, reg. 
št. 41079, izdano v Volčji dragi.      9987 

Seršen Martina, Boč 55, Selnica ob 
Dravi, osebna izkaznico, reg. številka 
35790, ser. številka 0199509, izdano od 
OLO Maribor okolica. 9845 

Siraič Slobodan, kapetan, Vrhnika, 
Jelovškova 5, objavo za obmejni pas 
št. 136677, serije G, izdano od VP 5312 
na Vrhniki dne 7. X. 1952. 9907 

Simonie Peter, Ljubljana, indeks 
elektrotehničnega oddelka TVs, Ljub- 
ljana.    _ r 9988 

Simonie Simon, Brežice, Kardeljeva 
11, osebno izkaznico, ser. št 0272126, 
reg. št 28816. 9728 

Slovenija avtopromet, transportno* 
tehnični odsek, Ljubljana, evid. tabli- 
co št. S-439 avtobusa >Fiat«. 10022 

Sose dr. Elsa, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 88936/51, ser. številka 
F-0111506, izdano v Ljubljani.       9960 

Stanič Srečko, Ljubljana, indeks 
strojne fakultete v Ljubljani.       9961 

Stranščak Milan, Kozjane 1, osebno 
izkaznico, reg. št. 10433, ser. št. 0357743, 
izdano 21. VIII. 1951 v II. Bistrici.   9623 

Studen Marija, Mlaka 29, p. Kranj, 
osebno izkaznico, reg št. 4371, ser. št. 
0195681, izdano od PNU Kranj oko- 
lica. 9951 

Šuštar Marija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št 77915/51, ser. št. F— 
0100225, izdano v Ljubljani. 9962 

Šamu Helena, roj. 1. III. 1933, Dol. 
Lendava, Vodna ulica, osebno izkazni- 
co, reg. številka 5643, ser. številka G- 
0228555. 9761 

Šebenik Jakob, Notranje gorice 18, 
p. Brezovica, obmejno osebno izkazni- 
co, ser. št. G-0065782, reg. št 8982, iz- 
dano v Gor. Radgoni. 9893 

škrinjar Vinko, Črešnjevec 36, p. Se- 
mič, osebno izkaznico št. 0484470, izda- 
no v Črnomlju. 9885 

škrlovnik Regina, Liiubuš 37 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 14530, 
ser. številka 0581785, , izdano od 
OLO Maribor okolica. 9852 

štrumelj Frančiška, Žalna 50, osebno 
izkaznico, reg. št. 3216, ser. številka 
F-0003526, izdano od PNU Ljubljana 
okolica. 10023 

Šumi Nada, Ljubljana, Lepodvorska 
15, osebuo izkaznico, reg. št 32288/51, 
ser. št. F-0054598, in sindikalno izkaz- 
nico, izdano v Ljubljani. 10024 

Turšič Milka, Cerknica 43 pri Rake- 
ku, osebno izkaznico, reg. št. 13493, ser. 
št. 135490, izdano v Ljubljani. 9894 ' 

Vazdar Katica, Delkovac, okraj Zla- 
tar, osebno izkaznico, reg. št. 1207, ser. 
št. 1175418, izdano v Zlataru. 9842 

Viher Mafija, Maribor, Žolgerjeva 9, 
preklic o izgubljeni osebni izkaznici, 
reg. št. 0051649, izdani v Mariboru 1952, 
ker se je našla. 9851 

Vidović Josip, VP 6577/12, Pulj, ob- 
javo št. 771908 serije K, izdano od 
omenjene vojaške pošte v Pulju.    9887 

Virant Franc, Ljubljana, šofersko 
knjižico III. razreda št. 506, izdano v 
Ljubljani. 9916 

Vouk Jožef, roj. 17. II. 1900, Gradi- 
šče 14, p. Obrov, osebno izkaznico, reg. 
št. 9972, ser. št 03572S2, izdano v II. Bi- 
strici. 9665 

Vranjek Eia, Ljubljana, Tržaška 12, 
indeks agronomsko gozdarske fakultete 
v Ljubljani. 9917 

Završnik Branko, Ljubljana, univer- 
zitetno osebno izkaznico, izdano 1. 1949 
v Ljubljani. 10026 

Zrim Marija, Petrovci 48, obmejno 
osebno izkaznico, reg. št. 41435, ser. št. 
0123145, izdano v Murski Soboti.    99S9 

Žibret Matija, Loke 37, Zagorje ob 
Savi, osebno izkaznico, ser. št. F— 
0731498, reg. št. 18188, in vojaško knji- 
žico, izdano v Trbovljah. 9666 

Žohar Gizela por. šterk, Ljubljana, 
Gutsmanova 30, osebno izkaznico, reg. 
5t. 59786/51, ser. št. F-0OS2096, izdano v 
Ljubljani 9918 

Žorž Gabrijel, roj. 7. XT. 1929, Zali 
hrib (Dornberg), Vodnikova 38, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0332688, reg. št* 
16881, izdano v Gorici. 97°3 

Iidaja >Uradnl llet LRS«. Direktor in odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik, ti*'<sa tiskarna >Tonet* Tomšlca< » Ljubljani 
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čistiti za kakšno drugo uporabo. To vpiše komisija v 
zapisnik. Obenem mora komisija zaradi ugotovitve od- 
škodninske in disciplinske odgovornosti tudi ugotoviti 
in vpisati v zapisnik, kaj je vzrok, da so se zdravila 
in zdravilni pripomočki pokvarili. 

10. člen 
Ako pa najde komisija sumljiva zdravila in zdra- 

vilne pripomočke, glede katerih se ne da brez analize 
ugotoviti kvaliteta, jih zapečati, vzame vzorec v dveh 
primerkih ter prepove prodaja takega zdravila ozi- 
roma zdravilnega pripomočka. 

Če se z laboratorijskim pregledom ugotovi nepri- 
mernost, škodljivost ali neuporabnost vzorca, prepove 
predsednik Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko prodajo takega zdravila oziroma zdra- 
vilnega pripomočka. V tem primeru plača stroike ana- 
lize lekarna. 

11. člen 
Če se ustanovi nova lekarna ali če se lekarna pre- 

seli, mora komisija pred pričetkom poslovanja ugoto- 
viti, ali so prostori in ureditev v skladu z obstoječimi 
predpisi. 

12. člen 
Svet vlade LRS za ljudsko zdravstvo in socialno 

politiko vodi razvid strokovnih pregledov lekarn in 
nadzoruje, da se izvršijo ukrepi, ki so bili odrejeni na 
podlagi pregleda. 

13. Člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. S-I—7772/2 
Ljubljana, dne 28. oktobra 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za ljudsko zdravstvo 

in socialno politiko: 
Dr.'Jože Potrč 1. r. 

185. 
Na podlagi 4. člena uredbe o ustanovitvi okrajnih 

sodišč v Sevnici in v Šmarju pri Jelšah ter o njihovi 
pristojnosti z dne 21. oktobra 1952 (Uradni list LRS, 
št. 31—175/52) izdajam 

odredbo 
o prenosu opravil na okrajno sodišče v Šmarju 

pri Jelšah 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jeläah začne poslo- 
vati i. decembra 1952. 

2 
Okrajno sodišče v Celju obravnava in dokonča 

vse civilne in kazenske zadeve iz svoje dosedanje 
pristojnosti, če je o njih do 1. decembra že bila raz- 
pisana obravnava oziroma narok. Vse druge nedo- 
končane zadeve odstopi okrajnemu sodišču v Šmarju 
pri Jelšah, če je to pristojno za njih rešitev glede na 
novo pristojnost obeh sodišč. 

3 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah   prevzame 

zemljiške knjige in mape za tiste katastrske občine, 
ki leže v njegovem območju. Če je katastrska občina 

deljena, prevzame oziroma obdrži zemljiško knjigo 
in mape za to katastrsko občino tisto sodišče, v ka- 
terega območju leži večji del te katastrske občine. To 
sodišče vodi zemljiško knjigo za to katastrsko občino 
vse dotlej, dokler ne bo delitev izvedena tudi v zem- 
ljiški knjigi. Zbirke listin ostanejo pri sodišču dose- 
danje krajevne pristojnosti. 

4 
Prenos opravil po tej odredbi mora biti izvršen 

do 15. decembra 1952. 
5 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. Org. 155/51—88 
Ljubljana, dne 27. oktobra 1952. 

Minister za pravosodje LRS: 
Dr. Heli Modic 1. r. 

166. 
Na podlagi pooblastila zadnjega odstavka v 3. 

točki pripombe k št. 22 tarife prometnega davka (pri- 
loga k Uradnemu listu FLRJ, št. 34-408/52) in v spo- 
razumu s predsednikom Sveta vlade LRS za blagovni 
promet izdajam 

odredbo 
o določitvi količin vina in žganja, ki jih smejo 
proizvajalci porabiti doma brez plačila promet« 

nega davka v eni proizvajalni dobi 
I. Proizvajalci vina smejo porabiti doma brez pla- 

čila prometnega davka: 
a) 100 (sto) litrov za vsakega nad 15 let starega 

člana družine vinogradnikov na območju okrajnih 
ljudskih odborov Črnomelj, Gorica in Sežana; 

b) 80 (osemdeset) litrov "na vsakega nad 15 let 
starega člana družine vinogradnikov na območju 
okrajnih (mestnih) ljudskih odborov Celje mesto, Ce- 
lje okolica, Krško, Ljubljana okolica, Ljutomer, Ma- 
ribor mesto, Maribor okolica, Novo mesto, Ptuj in 
Trbovlje; 

c) 60 (šestdeset) litrov za vsakega nad 15 let sta- 
rega člana družine vinogradnikov na območju drugih 
okrajnih (mestnih) ljudskih odborov LRS. 

Ta količina velja za proizvajalno dobo od 20. no- 
vembra 1952 do 19. novembra 1953. 

II. Proizvajalci žganja smejo porabiti doma brez 
plačila prometnega davka 5 (pet) hektolitrskih stopenj 
za vsakega nad 18 let starega člana družine pro- 
izvajalcev. 

Ta količina velja za proizvajalno dobo od 1. fe- 
bruarja 1953 do 31. januarja 1954. 

III. Z dnem, ko stopijo v veljavo odločbe te odred- 
be, preneha veljati odredba o določitvi količin vina in 
žganja, ki jih smejo proizvajalci porabiti doma brez 
plačila davka od prometa proizvodov v eni proizva- 
jalni dobi (Uradni list LRS, št. 41-196/51). 

St. in/11-1/1148-1952 
Ljubljana, dne 14. oktobra 1952. 

Minister za finance LRS: 
Zoran Polič 1. r. 

Strinjam sel 
Minister-predsednik Sveta vlade LRS 

za blagovni promet: 
Albert Jakopič 1. r. 
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187. 

Na podlagi 26. člena uredbe o vajencih (Uradni 
list FLRJ, št. 39—478/52) izdaja Gospodarski svet 
vlade LRS 

odločbo 
o določitvi števila vajencev, ki jih morajo imeti 

trgovska podjetja 

1. Število vajencev, ki jih morajo imeti trgovska 
podjetja (trgovina na drobno) se glede na število v 
trgovini zaposlenega kadra in potreb po novih kvali- 
ficiranih delavcih v trgovini določi takole: 

a) na območju Ljudskega odbora za glavno mesto 
Ljubljana, Ljudskega odbora mesta Maribor in Celje 
10% od celokupnega osebja, zaposlenega v trgovini 
na drobno, 

b) na območju vseh drugih okrajev 5—10% od 
celokupnega osebja, zaposlenega v trgovini na drobno. 

2. V mejah odstotkov, navedenih v prednji točki, 
izdajo okrajni (mestni) ljudski odbori, na predlog 
okrajnih (mestnih) trgovinskih oziroma trgovinsko- 
gostinskih zbornic odločbo o številu vajencev za vsako 
trgovsko podjetje na drobno. 

5. Razmerje med moško in žensko mladino, ki jo 
je treba sprejeti za vajence v trgovskih podjetjih, je 
praviloma 3 vajenci proti 7 vajenkam. 

Ljudski odbori okrajev in mest določijo na predlog 
okrajnih (mestnih) trgovinskih oz. trgovinsko-gostin- 
skih zbornic razmerje števila vajencev oziroma vajenk 
za vsako podjetje posebej. 

•4. Podjetja, ki nimajo toliko vajencev, kolikor bi 
jih morala imeti v smislu odločbe ljudskega odbora, ali 

' ki ne smejo imeti vajencev, morajo plačati v sklad za 
stsekovno izobrazbo vajencev v trgovini 1.000 dinarjev 
mesečno za vsakega vajenca, ki ga ima podjetje manj, 
kot bi ga moralo imeti po odločbi. 

5. Odločbe po 2. in 3. točki te odločbe izdajo 
ljudski odbori okrajev in mest vsako leto do 15. av- 
gusta. 

Za leto 1952 morajo izdati ljudski odbori okrajev 
in mest take odločbe najpozneje do 15. novembra 1952. 

6. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc 

St. III/l—972/2—52 
Ljubljana, dne 14. oktobra 1952. 

Podpredsednik vlade LRS 
in predsednik Gospodarskega sveta: 

Ivan Maček 1. r. 

Pragi od »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 50 z dne 8. oktobra 1952: 

683. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o hi- 
gäenskih in tehničnih varstvenih ukrepih na morskih 
ladjah. 

684. Pravilnik o izplačevanju premijskega dodatka in na- 
grad uslužbencem Narodne banke FLRJ. 

58Ó. Odredba o prevzemu poslov v postopku za uveljavitev 
pravice do otroškega dodatka po zavodih za socialno 

zavarovanje. 

586. Odredba o kontroli nad izplačevanjem otroških dodat, 
kov. 

587. Odredba o reviziji dokumentacije, na podlagi katere 
je bila priznana pravica do pokojnine ozir. invalidnine. 

588. Odredba o povečanju količin surovega cinka, cinkovo- 
ga prahu in rafiniranega cinka, namenjenih za izvoz. 

589. Odredba o povečanju količin kromove rude in glinice, 
namenjenih za izvoz. 

590. Navodilo o preskrbi zavarovancev z ortopedskimi in 
sanitarnimi pripomočki. 

591. Odločba o prodajnih cenah za mast, jedilno olje in 
sladkor. 

592. Odločba o uporabi deviznih sredstev gospodarskih or- 
ganizacij. 

593. Odločba o obračunavanju razlik pri protivrednosti za 
izvoženo blago pri vrednosti uvoženega vnaprej pla- 
čanega blaga. 

594. Odločba o kontroli blaga nad predpisovanjem in po- 
trošnjo zdravil in drugega sanitarnega materiala v 
breme zavoda za socialno zavarovanje. 

št. 51 z dne 15. oktobra 1952: 

295. Pravilnik o položajnih dodatkih v carinski službi. 
596. Pravilnik o spremembi pravilnika o nazivih in plačah 

uslužbencev pomožne tehnične gozdarske službe. 
597. Qdredba o popisu živine v Federativni ljudski republi- 

ki Jugoslaviji. 
598. Odredba o obračunu dohodka trgovskih podjetij za 

dobo julij—oktober 1952. 
599. Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o delu 

deviznih sredstev, ki ga bodo socialistične gospodar- 
ske organizacije prodajale Narodni banki FLRJ. 

600. Odločba o dopolnitvi odločbe o oprostitvi posebne ta- 
kse za gostinsike sobe. 

601. Odločba o priložnostni poštni znamki ob priliki VI. 
kongresa KPJ. 

602. Odločba o jugoslovanskih standardih za matice. 
Popravek odredbe o začasni prepovedi uvoza nekaterih pro- 

izvodov. 

Št. 52 z dne 22. oktobra 1952: 
603. Ukaz o spremembi povprečnih stopenj akumulacije in 

skladov, ki jih določa zakon o družbenem planu Fe- 
derativne4 ljudske republike Jugoslavije za leto 1952. 

604. Ukaz o nedopustnosti upravnih sporov zoper odločbe 
po zakonu o »Partizanskem spominskem znaku 1941«. 

605. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o usta- 
novitvi in delovnem področju Višje šole Ministrstva 
za notranje zadeve FLRJ. 

606. Uredba o podaljšanju rokov za revizijo odločb o pre- 
vedbi uslužbencev v nove nazive in plače. 

607. Odločba o prenosu pristojnosti zveznih organov v zvezi 
z Državnim inštitutom za fizkulturo v Beogradu na 
organe Ljudske republike Srbije. 

008. Pravilnik o razvrstitvi položajev pri Narodni banki 
FLRJ v plačilne razrede. 

609. Odredba o povečanju količine drv, namenjene za 
izvoz. 

610. Odredba o količinah semen, namenjenih za izvoz. 
611. Odredba o dopolnitvi odredbe o prometu ur cenan 

naravnih vin in žganja. 
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<88. Odločba o spremembi v sestavi okrajne vplilne komi- 
sije za okraj Celje okolica. 

189. Odločba o spremembi v sestavi okrajne volilne komi- 
sije za okraj Tolmin. . • 

190. Odločba o spremembi v sestavi okrajne volilne komi- 
sije za okraj Maribor okolica. 

191. Odredba o spremembi odredbe o ukrepih za zatiranje 
raka kostanjevega luba (Endothia parasitica). 

VSEBINA 
192. Odločba o višini dnevnic (povračilu izgube na zaslužku) — - (POi_ 

sodnikov porotnikov ljudskih sodišč. 
193. Odlok OLO Murska Sobota o javnem redu in miru.. 
194. Odlok OLO Radovljica o spremembi odloka o, obrato- 

valnem ča_su v obratih ter trgovskih in gostinskih 
obratovalnicah. , 

—   Popravek odločbe o ustanovitvi Nižje šole ministrstva 
za notranje zadeve LUS v Ljubljani. 

Prezidi] Ljudske skupščine LRS 
188. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu  odbornikov  ljudskih odborov  izdaja   Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Celje okolica 

odločbo 
o spremembi v sestavi okrajne volilne komisije 

za okraj Celje okolica 

i. Razrešita se v okrajni volilni komisiji za okraj 
Celje okolica: 

član: Ver del Slavko, nameščenec pri Okrajni 
zvezi zadrug v Celju, in 

njegov namestnik: Hanžič Mija, uslužbenka 
pri OLO Celje okolica v Celju; 

2. na njuni mesti se imenujeta v okrajni volilni 
komisiji za okraj Celje okolica: 

za člana: Bernard Albin, uslužbenec Gostinske 
zbornice za OLO Celje okolica v Celju, in 

za njegovega namestnika: Klajušek Jurij, 
uslužbenec OLO Celje okolica v Celju, 

U št. 127 
Ljubljana, dne 11. novembra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar:   v 

France Lubej 1. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar 1. r. 

189. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja P-rezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Tolmin 

odločbo 
o spremembi v sestavi okrajne volilne komisije 

za okraj Tolmin 

1. Razreši se član okrajne' volilne komisije za 
okraj Tolmin M a r a ž Franc, tajnik Občinskega ljud- 
skega odbora Most na Soči; .    ._. • ' .' ,; j 

2. na njegovo mesto se postavi za člana- volilne 
komisije za okraj Tolmin Kos CiriL tajnik Okraj- 
nega ljudskega odbora Tolmin. 

USt 128 
Ljubljana, dne 11. novembra 1952. 

PREZIDI* LJUDSKE SKUPŠČINE 
' LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip. Vidmar"!, r. 

190. 

Na podlagi 16.' člena zakona o -volitvah in" odpo-^ 
klicu  odbornikov ljudskih odborov  izdaja   Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu-Okraj- 
nega ljudskega odbora Maribor okolica 

odločbo 
o spremembi v sestavi okrajne volilne komisije 

za okraj Maribor okolica - 

1. Razrešita se v okrajni volilni komisiji za okraj 
Maribor okolica: 

član: Plifreršek Lojze, uslužbenec OLO Ma- 
ribor.okolica, in" 

namestnik: Kavčič Franc, uslužbenec OLO 
Maribor okolica. '    ',:    •        . 

2. Postavita se v okrajni volilni komisiji za okraj 
Maribor okolica:        ' ,/. 

za člana na mesto Pliberška Lojzeta: Kosi Ga- 
brijela, uslužbenka OLO Maribor okolica; 

za namestnika na mesto Kavčiča Franca: Pli- 
b e r š e k  Lojze, uslužbenec OLO, Maribor okolica. 

U št. 129 ' 
Ljubljana, dne 14. novembra 1952.' 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. ^ Josip Vidmar, l..r. 
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Ministrstva in sveti vlade LRS 
191. 

Na podlagi 10. točke navodila o varstvu gozdov 
in gozdnega drevja proti škodljivemu mrčesu in na- 
lezljivim boleznim (Uradni list FLRJ, št. 32-274/49) 
izdajam 

.   odredbo 
o spremembi in dopolnitvi uredbe o ukrepih za 

zatiranje raka kostanjevega luba (Endothia 
parasitica) 

. Odredba o ukrepih za zatiranje raka kostanje- 
vega luba (Endothia parasitica),.objavljena v Urad- 
nem listu LRS, št. 3-15/51, in spremenjena z odredbo 
z dne 14. februarja 1951 (Uradni list LRS, št. 9-46/51), 
se spremeni in dopolni tako, da se njeno prečiščeno 
besedilo glasi: 

Odredba 
o ukrepih proti kostanjevemu raku in črnilovki 

1 
V okrajih Gorica in Sežana, kjer se je na kosta- 

njevem in hrastovem drevju pojavil kostanjev rak 
(Endothia parasitica Murr.), je treba vsa okužena ko- 
stanjeva, hrastova pa tudi druga s to boleznijo oku- 
žena drevesa brez odloga posekati, oklestiti in obeliti 
s panjem vred, nato pa lubje, vejevje in vrh pokuriti 
ali pa zakopati najmanj pol metra globoko. 

. .V okraju Krško, kjer se je na domačem kostanju 
pojavila črnilovka (Phytophthora cambivora Buism.), 
je treba vsa okužena kostanjeva drevesa brez odla- 
šanja posekati, oklestiti in obeliti s panjem vred, nato 
pa lubje, veje in vrh pokuriti. 

Poleg lastnika, posestnika ali upravitelja odgovar- 
ja za izvršitev predpisov iz prvega in drugega odstav- 
ka tudi tisti, ki vodi sečnjo. 

2 
Lastnik, posestnik ali upravitelj mora vsako opa- 

ženo okužitev po kostanjevem raku na svojem kosta- 
njevem, hrastovem ali drugem drevju oziroma vsak 
pojav črnilovke, ki ga opazi na svojem kostanjevem 
drevju, brez odloga priglasiti gozdarskemu organu 
pristojnega okrajnega ljudskega odbora, ki odredi po- 
trebno. V prijavi mora lastnik, posestnik ali upravitelj 
navesti, kaj je proti temu sam ukrenil. 

,3 
Nakup in prodaja kostanjevih ali hrastovih sadik 

, ter kostanjevega ali hrastovega plodu (semenja) iz 
okrajev Gorica in Sežana ter kostanjevih sadik in 
semenja iz okraja Krško sta praviloma prepovedana, 
kolikor gre za prevoz iz navedenih olerajev. Izjeme 
dovoljuje Gospodarski svet vlade LRS. 

S sadikami in semenjem iz prednjega odstavka je 
prepovedano pogozdovati na zemljiščih, ki ležijo izven 
navedenih okrajev. , i 

4 
Prevažanje lesa, sadik in plodu (semenja) kosta- 

, 'Hjevega in hrastovega drevja iz okraja Gorica iu iz 
okraja Sežana ter prevažanje lesa, sadik in plodu ko- 
stanjevega drevja iz okraja Krško je praviloma pre- 
povedano. Izjeme dovoljuje Gospodarski svet vlade 
LRS. 

V okrajih Gorica in Sežana je prepovedano pre- 
važanje kakor tudi oddajanje oziroma sprejemanje 

neobeljenega kostanjevega ali hrastovega lesa, najsi 
izvira od okuženega drevja ali ne. Isto velja v okraju 
Krško za kostanjev les. 

5 
Pristpjni okrajni ljudski odbori morajo v svojih 

propagandnih akcijah proti škodljivemu mrčesu in 
nalezljivim boleznim na gozdnem drevju, ki jih pred- 
videva druga, točka odredbe o ukrepih proti škodlji- 
vemu mrčesu in nalezljivim boleznim na gozdnem 
drevju (Uradni list LRS, št. 12-70/49), na primeren 
način opozoriti lastnike (posestnike, upravitelje) na 
obe novi bolezni. 

Kolikor ne stori kaznivega dejanja, se za prekršek 
po tej odredbi kaznuje s kaznijo do 5000 dinarjev; 

a) kdor proti predpisu prvega in drugega odstav- 
ka 1. točke te odredbe ne poseka, oklesti ali obeli 
okuženega kostanjevega, hrastovega ali drugega drev- 
ja ali kdor po poseku ne pokuri ali zakoplje lubja, 
vejevja in vrhov takega drevja; 

b) kdor proti predpisu 2. točke te odredbe ne pri- 
glasi opažene bolezni ali, kdor v celoti ali deloma ne 
ukrene, kar se mu po vloženi priglasitvi predpiše; 

c) kdor proti predpisu prvega odstavka 3, točke 
brez dovoljenja prodaja ali kupuje kostanjeve ali 
hrastove sadike in semen je; 

č) kdor proti predpisu drugega odstavka 3. točke 
pogozduje s sadikami in semenjem na zemljiščih izven 
okrajev Gorica, Sežana in Krško, če so sadike in se- 
men je iz teh okrajev; 

d) kdor proti predpisu prvega odstavka 4. točke 
brez dovoljenja prevaža les kostanjevega ali hrasto- 
vega drevja iz okrajev Gorica in Sežana oziroma les 
kostanjevega drevja iz okraja Krško; 

e) kdor proti predpisu drugega odstavka 4. točke 
v okraju Gorica ali v okraju Sežana oddaja, prevaža 
ali sprejema neobeljen kostanjev in hrastov les ali 
kdor v okraju Krško to stori z neobeljenim kosta- 
njevim lesom. 

7 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
Št. III/4-91/3-52 

Ljubljana, dne 22. oktobra 1952. 

Podpredsednik  vlade LRS,   predsednik 
Gospodarskega   sveta   vlade   LRS   kot 
v. d. predsednika Sveta vlade LRS za 

.. kmetijstvo in gozdarstvo: 
Ivan Maček 1. r. 

192. 
Na podlagi 2. odstavka 2. člena uredbe o spre- 

membah in dopolnitvah uredbe o dnevnicah in po- 
vračilu stroškov sodnikom porotnikom ljudskih sodišč 
(Uradni list LRS, št. 31-176/52) izdajam v sporazumu 
z ministrom za finance LRS 

odločbo 
o višini dnevnic (povračilu izgube na zaslužku) 

sodnikov porotnikov ljudskih sodišč 

1. člen 
Sodnikom porotnikom, ki niso delavci ali usluž- 

benci, določi dnevnico sodišče po prostem preudarku, 
v pavšalnem znesku,, v višini od 200 do 500 dinarjev. 
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Podlesek Zlutka, knjigovodja, ki so- 
podpisuje listine finančnega značaja z 
upravnikom Horvat Ano, po zakonitih 
pooblastilih. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 9. oktobra  1952. 
Št. II. 6979/1 9389 

2204. 
liesedilo: Parna žaga KLO MotVar- 

jcvci 
Besedilo odslej: Parna žaga Obč. LO 

Prosenjakovci, obrat Motvarjevci. 
Izbrišejo se Lippai Stefan, Zohar Lv- 

gen, Antal Koloman, Varga Koloman, 
' Novak   Ludvik   in   Koltai   Pavel   ter 

vpišejo: 
Vereš Koloman, predsednik, Kološa 

Aleksander, tajnik, Vida Geza, blagaj- 
nik Obč. LO Prosenjakovci ter Zohar 
Evgen poslovodja podjetja. 

Gospodarski    voditelj    podjetja    je 
odslej Obč. LO Prosenjakovci. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 2?. oktobra 1952. 
St. II. 8577/1-52 ,   9972 

2205. „    . 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

Hotel, restavracija  in kavarna »Cen- 
tra]«, Murska Sobota. 

Vpiše  se  poslovalnica  Bife, Murska 
Sobota, Titova ulica. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 28. oktobra 1952. 
St. II. 9395/1—52 9971 

2206. .     , 
Besedilo: Ključavničarstvo in kova- 

čija, Novo mesto. 
Izbriše se Brodar Miha in vpiše 
Cigoj Henrik, v. d. upravnika, ki bo 

podpisoval v vseli zadevali samostojno, 
v primerih po 47. členu szdgp pa sku- 
paj s knjigovodjem Fištrovec Marijo, 
v odsotnosti enega od teh bo sopodpi- 
soval namestnik Zupančič Alojzij, go- 
spodarski referent. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 10. oktobra 1952. 
Št. III 3332-53/1-52 9515 

2207. .    , .... 
Besedilo:   KLO   gostinsko   podjetje, 

Dolenjske Toplice. 
Besedilo odslej: Občinsko gostinsko 

podjetje Dolenjske Toplice. 
Poleg poslovodje Sobarja Franca se 

vpiše še Mrčun Franc, knjigovodja; 
oba bosta podpisovala v vseh zadevah 
skupaj, po pravilih podjetja. ' 

St. III 5356-54/1-52 4Mb 
Besedilo: KLO Mesarija Dolenjske 

Toplice. 
Besedilo odslej: Občinska mesarija, 

Dolenjske Toplice. 
Izbriše se Suštaršič Roman m vpise 
Mrčun Franc, knjigovodja, ki bo pod- 

pisoval skupaj s poslovodjem, po pra- 
vilih podjetja. .... 

L III 3357-53/2-52          9604 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 11. oktobra 1952. 
2208. . . ;.     .. 

Besedilo: Klavnica in mesarija, Novo 
mesto. . 
'Vpiše se poslovni predmet: Wabnva 

in klanje govedi, telet, drobnice m 
prašičev, izdelava in predelava mesnih 
in maščobnih izdelkov, nabava in pro- 
daja mesa, mesnih izdelkov, konserv 
in maščob na debelo in drobno. 

Vpiše se ..    . .       , 
VVindischer Josip, upravnik ki pod- 

pisuje- samostojno, v primerih po 47. 
členu szdgp pa skupaj s knjigovodjem 
Urh Jožico, njun namestnik za sopod- 

pisovanje je Zupančič Alojzij, načelnik 
oddelka za gospodarstvo. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne  18. oktobra 1952. 
Št. III 3448-53/2-52 979fa 

2209. 
Besedilo: Hotel »Kandija«, Novo ine- 

sto. 
Za podjetje podpisujeta v vseh pri- 

merih po členu 47. szdgp skupaj uprav- 
nik Jakše Anton in knjigovodja Adam 
Zora, v odsotnosti enega od teh so- 
podpisuje Zupančič Alojzij, načelnik 
oddelka za gospodarstvo IO MO Novo 
mesto. 

St.  IH 3638—53/2—52 9993 
Besedilo: Gradbeno podjetje »Zidar« 

KLO Žužemberk. 
Besedilo odslej: Občinsko podjetje 

»Remont«, Žužemberk. 
Podjetje obnavlja in zida poslopja 

ter pripravlja gradbeni material na 
obrtni način. 

St. Ill 3282—53/4—52 9973 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 24. oktobra 1952. 
2210. 

Besedilo: Državno obrtno podjetje 
»Mizarstvo«, Dvor. 

Gospodarski voditelj odslej: Obč. 
LO Dvor. 

Vpiše se poleg upravnika Gosenc Jo- 
žeta še Turnšek Mara, nižji knjigovodja, 
v odosotnosti enega od teh sopodpisuje 
namestnik Koncilja Viktor, predsednik 
delavskega sveta. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 25. oktobra 1952. 
St. Ill 5394—53/2—52 9991 

2211. 
Besedilo: Državno obrtno podjetje 

»Žaga«, Dvor. 
Gospodarski voditelj odslej: Obč. 

LO Dvor. 
Izbriše se Pečaver Franc in vpiše 
Repar Anton, upravnik, ki bpf pod- 

pisoval skupaj s knjigovodjem Turn- 
šek Maro; v odsotnosti enega od teh 
sopodpisuje namestnik Glavan Stane, 
predsednik delavskega sveta. 
OLO Novo mesto, odo. za gospodarstvo 

dne 27. oktobra 1952. 
St. Ill 3755-53/2—52 9992 

2212. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Novo 

mesto. 
Za podjetje podpisujeta v vseh pri- 

merih 47. člena szdgp skupaj mr. 
Audrijanič Boris, upravnik, in Lamut 
Marija, knjigovodja; v odsotnosti ene- 
ga od teh sopodpisuje namestnik mr. 
Dolinšek Blažena ali pa mr. Bergman 
Hedvika. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 28. oktobra 1952. 
St. Ill 3787—53/2 9990 

2213. . , 
Besedilo: Slatinsko podjetje Kostriv- 

nica-Gabernik. 
Izbriše se Jezernik Jože in vpiše 
Lovrenčič  Miroslav,  direktor,, 

OLO Poljčane, poverjeništvo za finance 
dne  2.   aprila   1952. 

Št   1278-52 3359 
2214. '     .' 

Besedilo: Krajevna klavnica, Gornja 
Radgona. 

Za podjetje podpisujejo: 
Vreča  Franc, upravnik,  Mir   Matej, 

računovodja in Brumec Adela, blagaj- 
nik. 
OLO Radgona, poverjeništvo za finance 

dne 10. aprila 1952. 
Št. 99/68 3736 

«VMS 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel 
Crna prst«, Bohinjska bistrica. 

Izbriše se Breu Kamila • vpiše 
Matić Jovan, knjigovodja, ki podpi- 

suje poleg upravnika vse listine po 
47. členu szdgp. 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 2. julija 1952. 
St. XL—1341/1—52 6427 

2216. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Mine- 

ral«, Polje-Bohinj'.. 
Besedilo odslej: Krajevno podjetje 

»Mineral«, eksploatacija gorske krede, 
Polje-Bohinj. 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 27. avdusta   1952. 
Št.' 2515/1-52 7995 

2217. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pla- 

nica«, Begunje. 
Izbriše  se  Kovač  Kristina  in   vpiše 
Gašperin Jelka, ki podpisuje po pra- 

vilih in zakonitih  pooblastilih. 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne  16. oktobra  1952. 
Št. 3776/1-52 9609 

2218. 
Besedilo: Mestno gradbeno podjetje 

»Megrad«, Radovljica. 
Izbriše  se  Magister  Vinko  in  vpiše 
Obid Mirko, direktor. 

OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 
dne 28. oktobra 1952. 

St. 3774/2 10.043 
2219. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Komen. 
Izbrišeta se Godnik Karol in Godnik 

Slavko ter vpišeta 
Godnič Franc, upravnik, in Krstan 

Alojz, računovodja. 
'    Št. 73/8 613 

Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 
»Hotel Triglav« v Sežani. 

Z dnem 1. novembra 1951 preide 
podjetje iz pristojnosti*OLO Sežana v 
pristojnost K.LQ Sežana. 

Št. IX. 73/5 616 
OLO Sežana, poverjeništvo za finance 

dne 16. januarja 1952. 
2220. 

Besedilo:  Gostinska podjetja, Meži- 
ca. 

Vpišeta se: 
šketa Jože, upravnik in- Kuhar Emi- 

lija,   knjigovodja,   ki   podpisujeta , po 
zakonitih pooblastilih. 
OLO Slov. Gradec, poverj. za finance 

dne 30 marca  1952. ,   ; 

Št. IH/8, 31/53-1952 3619 • ' 
2221. 

Besedilo: Avtopodjetje za prevoz .in 
popravila, Slov. Gradec. 

Izbrišeta se Lađinek Srečko in Koder 
Rozalija ter vpišeta: ' 

Vrtačnik Mara, knjigovodja in Drfnaj 
Janko, uslužbenec, ki sopodpisujeta po 
zakonitih pooblastilih. 
OLO SI. Gradev. odd. za gospodarstvo 

dne 14. maja 1952. 
Št. III/8-31 /95-1952 4956 

2222.  l 

Besedilo: Krajevno gostinsko pod jet- t 
je, Črna. 

Z odločbo št. 6/52 z dne 11. V. 1952 
se priključi temu podjetju Gostinsko 
podjetje, Žerjav; 

Št. 1173-31/156-1952 7558 
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Besedilo: Krajevno trgovsko podjet- 
je, črna. 

L odlpçbo št. 7/52 z dne il. V. 1952 
se priključi temu podjetju trgovsko 
podjetje, žerjav. 

St. II/3-51/154-1952 7559 
OLO SI. Grpdec, odd. za gospodarstvo 

dne 12. junija 1952, 
2223, 

Besedilo: Krajevno obrtno podjetje, 
Muta. 

Podjetje po sklepu •••. LO Muta z 
dne 5. Vili.  1952 prešlo v likvidacijo. 

V likvidacijski komisiji sta: Skra- 
lovnik Franc, predsednik, Romih Jo- 
sipi član  komisije. 
OLO SL Gradec, odd, za gospodarstvo 

dne 20. avgusta 1952. 
St. II/3-31/275-1952 8217 

2224. 
Besedilo: Komunalno podjetje Trob- 

lje;'Kolarska delavnica, Pamečc; Kra- 
jevna opekarna, Pameče. 

. Pod jeja- so prešla v likvidacijo. 
V likvidacijski komisiji so: Plaznik 

Antonija, knjigovodja, Smolnikar Jul- 
ka in Pečoler Otmar. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 28. avgusta 1952. 
' •' Št. 151/298, 297 in 296/1952 8214 

2225. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO 

Šoštanj. 
Vpiše se poslovalnica Šoštanj, Glavni 

trg 5. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 9. maja 1952. 
Št. 1979-1/52 4831 

2226. .     '      _. 
Besedilo: Gostinsko podjetje občin- 

skega MLO Šoštanj. _ 
Izbrišejo se Jesehšek Rudi, tsukovic 

Slavka, Uratarič Marjan in vpišejo: 
Natek Anton, upravnik, Volk Miloš, 

predsednik OMLO, in Gušič Ivan, go- 
spodarski referent OMLO Šoštanj, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 14. junija 1952. 
Št.  VI-1911/74-12 6560 

2227. 
Besedilo: GoStilna KLO Mozirje. 
Besedilo odslej: Gostišča Obč. LO 

Mozirje. 
Št. 1911/159/52 8678 

Besedilo: KLO Splošno krojaštvo, 
Mozirje. 

Besedilo odslej: Krojaštvo - šivilj- 
stvo Obč. LO Mozirje. 

Št   1911/164/52 8676 
Pri obeh podjetjih se izbriše štram- 

car  Vikica; doslej  je podpisoval  Po- 
gelšek Franc kot upravnik, odslej pa 
Pogelšek Franc kot knjigovodja. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 13. septembra. 1952. 
2228. 

Besedilo: čevljarska delavnica KLO 
Radmirje. 

Besedilo odslej: Čevljarska delavni- 
ca Radmirje Obe. LO Ljubno. 
-Izbrišeta se: Piršek Ivan in Razbor- 

nik Matija ter vpišeta 
'  spende   Anton,   knjigovodja,   Kolar 
Martin; poslovodje. 

Št. .1911/139/52       -       8935 
Besedilo: Kinopodjetje »Kajuh«, Šo- 

ïtahj. 
Izbrišejo- se Pejovnik Vinko. Jesen- 

šek Rudi, Šukovič Slavka, Vratarič 
Marjan m Kampjut Stane ter vpišeta 

Destovnik Marija, upravnik in 
Žmavc Marija. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 17. septembra 1952. 
St.  1911/173/1952 8813 

2229. 
Besedilo: Okrajna izdelovalnica gu- 

miranega papirja, Velenje. 
Besedilo odslej: Mestno podjetje Ve- 

lenje, izdelovalnica gumiranega papir- 
ja. 

Izbriše se Mermolja Klotilda in vpiše 
Senegačnik'  Draga,   knjigovodja. 

OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 
dne 22. oktobra  1952. 

Št. 1911/195-52 9820 
2230. 

Besedilo: Krajevno mizarsko pod- 
jetje v Cerknem. 

Izbrišejo se Zaje Ciril, Mlakar Ciril 
in'Obid Marko ter vpišejo 

Obid   Anton,   Celik   julka,   Stucin 
Ciril in Makuc Pavel. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 8. julija 1952. 
St.  II/4—36/90—52 6431 

2231. 
Podjetje: Krajevna mesnica v Spod- 

nji Idriji. 
Izbrišeta se Kenda Anton in Lukan 

Peroslav ter vpišeta 
Cari Ivan, upravnik in Kokošar 

Pavla, knjigovodja, ki podpisujeta 
skupaj. 

St. X—36/82—1952 6115 
Podjetje: Mestno trgovsko podjetje 

v Tolminu. 
Vpišejo se poslovalnice: št. 1 Tol- 

min, Rutarjeva 8; št. 2 Tolmin, Trg. 1. 
maja; št. 5 Tolmin, Gregorčičeva 5; št. 
4 Tolmin, Trg t. maja; št. 5 Tolmin, 
Zalog; št. 6 Tolmin, Rutarjeva 9 in št. 
7 'Tolmin, Trg 1. maja. 

Št. 11/4-36/103-52 6891 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 25. julija 1952. 
2232. 

Besedilo: Gostinsko podjetje' »Na- 
nos« v Idriji. 

Izbriše se Brunček Frančiška, raču- 
novodja in vpiše 

Pavlovčič Ivan,, računovodja, z isti- 
mi pooblastili. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 24. julija 1952.. 
Št. II/4-36/101-52 6949 

2233. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 

Soča. 
Besedilo odslej: Gostinsko podjetje, 

Soča. 
Izbrišejo se Leban Marija, Kavs Šte- 

fan, Cuder Jožef in vpiše   _   ' 
Štrukelj Olga, računovodja. 

OLO' Tolmin, oddelek za gospodarstvo 
dne 14. septembra 1952. 

Št II/1-18/3-52 9873 
2234. 

Besedilo: Gostinstvo, Bovec. 
Izbriše se Blažič Pavla in vpiše 
Bačak Ladislav, računovodja. 

OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 
dne 13. oktobra 1952. 

Št. II/4-36/132-1952 9641 
2235. 

Besedilo:   Remontno  podjetje  MLO 
Tolmin. 

Tzbriše se Bajt Marija, in vpiše , 
Rutar Anton, računovodja. 

OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 
dne 15. oktobra ' 1952. 

Št. 11/4-3^135-1952 9642 

Besedilo: Krajevno trgovsko podjet- 
je, Most na Soči. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje, 
Most na Soči, 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 22. oktobra   1952. 
Št. II/1-18/1-1952 9793 

2236. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Kolo- 

dvorska restavracija«, Zidani most. 
Izbrišeta se Baloh Franc in Kos Štef- 

ka ter vpišejo: 
^ Majhen   Franc,   knjigovodja,   čeme 
lani,   administratorka,   Mlinar   Pepca, 
skladiščnik, ki podpisujejo po pravilih 
in  zakonitih  pooblastilih. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 11. oktobra 1952. 
Št. 4490/1—1952 9540 

2237. 
Besedilo: Splošno trgovsko podjetje 

KLO Radeče. 
Besedilo odslej: Splošno trgovsko 

podjetje Ljudskega odbora mestne ob- 
čine Radeče. 

Izbriše se Maček Ivan in vpiše 
Bedenik Angela, računovodja, ki so« 

podpisuje spise denarnega in finanč- 
nega pomena. 
OLO  Trbovlje, odd.  za  gospodarstvo 

dne 21. oktobra 1952. 
Št.  4622/1-1932 9767 

2238. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre? 

skrba«, Trbovlje. 
Vpišeta se poslovalnici: Trbovlje, 

Loke 256 in Trbovlje, Loke, Terezija 
št. 418. 
OLO  Trbovlje,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 24. oktobra 1952. 
Št.  4693/1-1932 9975 

2239. 
Besedilo: Krajevno podjetje za pri- 

dobivanje premoga na Savi, Vrhovo. 
Besedilo odslej: Podjetje za pridobi- 

vanje premoga na Savi mestne občine 
Radeče. 

Izbrišeta se Jevševar Mavricij in Zu- 
pančič Anton ter vpišeta: 

Nachbar Artûr, upravnik, ki podpi- 
suje za upravne in upravno strokovne 
zadeve, in  Janežič Slavka, namestnik. 
OLO  Trbovlje,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 25. oktobra 1952. 
St. 4695/1—1952 9976 

2240.   - 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Kolo- 

dvorska restavracija«, Zidani most. 
•Izbriše se Majhen Igrane in vpiše ' 
Hudoklin  Anton, upravnik, ki  pod- 

pisuje v okviru pooblastil. 
OLO  Trbovlje,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 30. oktobra 1952. 
St.  4490/3—1952   ,        10.029 

2241. 
Besedilo: Mestno podjetje »Čevljar- 

stvo«, Trbovlje. 
Izbrišejo se Adlešič Peter, Kočar 

Alojz, Malga j Anton in vpišejo: 
Strinar Alojz, upravnik, Lindič Ani- 

ca, knjigovodja, ki podpisujeta v vseh 
finančnih zadevah skupaj, sicer pa p"o 
zakonitih pooblastilih. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 3. novembra 1952. 
St.  4811/1—1952 10.091 

Izbrisi 
2242. 

Besedilo:  »Kemikalija«,  industrijski 
servis, Maribor. 
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Ravnateljstvo »Uradnega lista LKb«. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

.Vpisi 
2099 

Besedilo: iNTERTRADEc, podjetje za 
mednarodno trgovino, Ljubljana. 

Poslovni predmet: Opravljanje po- 
slov uvoza in izvoza v zvezi z reeks- 
portnimi posli in vseh drugih poslov 
trgovske narave v zvezi s tem. Pod- 
jetje je tudi pooblaščeno sprejemati 
zastopstva inozemskih tvrdk. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št 916/1—52 z dne S. IX. 1952 
(ustanovljeno pod firmo: Podjetju za 
mednarodno trgovino »IN1ERCOM- 
MERCEc, Ljubljana. Sprememba fLme 
z odločbo vlade LRS z dne 17. X. 1952). 

Gospodarska uprava: Gospodarila 
svet vlade LRS. 

Za  podjetje  podpisujejo: 
Pretnar Janez, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja; Jug Rihard, pomočnik, v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu in 
Heller Ivan, računovodja, sopodpisuje 
listine po 47. členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana, 

dne 4, novembra 1952. 
St. 245—384/1—1952        10315 

2100. ,   ., 
Besedilo: »Ljudska tehnika«, glasilo 

Glavnega odbora Ljudske tehnike Slo- 
venije (Ljubljana, Lepi pot 6). 

Poslovni predmet: Lidajanje poljudno 
tehničnega vestnika. 

Ustanovitelj in operativni •••••• 
voditelj: Glavni odbor Ljudske tehnike 
Slovenije. 

Za podjetje podpisujeta: 
špolar Ivan. direktor in namestnik v 

finančnih zadevah Kobal Cvetko, clan 
predsedstva gL odbora Ljudske tehnike 
Slovenije. ,   . . ,,._„„   ' 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
poverjeništvo za finance 

dne 24. januarja 1952. 
Fin M. 4403/51 866 

2101 
Besedilo:    »Delikatesa«    (Ljubljana, 

Lingarjeva 1). „       . , „« 
Poslovni predmet: Trgovina na drob- 
- z delikatesnimi izdelki, slaščicami, no 

Razglasi in objave 
bonboni, alkoholnimi in brezalkoholni- 
mi pijačami; izdelovanje in predelova- 
li je delikatesnih izdelkov za potrebe 
lastnega podjetja. 

Operativni upravni voditelj: MLO 
Ljubljana, oddelek za gospodarstvo. 

Poslovalnice so: Kongresni trg 8, 
Frančiškanska 3, Gradišče 9 in 3, Čo- 
pova 7, Cankarjeva 4, Cankarjeva 12, 
Miklošičeva 8, Titova 2, Titova 20, Ce- 
lovška 85, Titova 1, Miklošičeva 30, 
Kino Sloga, Kolodvorska cesta, Kino 
Moskva, Cankarjeva cesta, Kino Union, 
Miklošičeva cesta, Pod gradom, Mestni 
trg 24 in prekajevalnica, Dolenjska 64. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ulkmar  Franc,  direktor, namestnik 

Ham Milan, Švigelj Antonija, gl. raču- 
novodja, namestnik Pavlin Anica. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 14. julija 1952. 
G Št. 1211 6591 

2102. •    , 
Besedilo: »Pekarna Bežigrad« (Ljub- 

ljana, Medvedova 38). 
Poslovni predmet: Izdelovanje, peka 

in prodaja kruha ter slaščičarskih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1313/52 z dne 19. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO. Ljublja- 
na, oddelek za gospodarstvo. 

Podjetje ima štiri poslovalnice: Ti- 
tova 58, Titova 77, Titova 168 in Sto- 
žice 78. 

Za podjetje podpisujejo: 
Jeraj Adolf, upravnik, Urbančič Sla- 

vica, računovodja in Buda Ana na- 
mestnik. 

Si G 4235/52 9969 

Besedilo: »Pekarna àt. Vid« (Ljub- 
ljana, Medvedova 38). 

Poslovni predmet: Izdelovanje, peka 
in prodaja kruha ter slaščičarskih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1315/52 z dne 19. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, oddelek za gospodarstvo. 

Podjetje ima štiri poslovalnice: št. 1, 
Št. Vid 22, št. 2, Celovška 144, št. 3, ši- 
šenska 59 in št. 4, Št. Vid 69. 

Za podjetje podpisujeta: _ 
Šuc Stanko, upravnik, Pevc Gojmir, 

višji knjigovodja. 
Št. G 4161/52 9919 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 27. oktobra 1952 
2103. 

Besedilo: »Pekarna Moste«, Ljublja- 
na, Zaloška 40). 

Poslovni predmet: Izdelovanje, peka 
in prodaja kruha ter slaščičarskih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana odločba Tajn št. 
1317/52 z dne 19. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, oddelek za gospodarstvo. 

Podjetje ima pet poslovalnic in si- 
cer: Novi Vodmat, Zaloška 35, Na 
Klančku, Pokopališka 8, Moste, Zalo- 
ška 119, Viadukt, šmartinska 18 in sla- 
ščičarno, delavnico, Zaloška 51. 

Za podjetje podpisujejo: 
Fink Ivan, upravnik, Klešnik Marija, 

računovodja, Ravnikar Vera, admini- 
stratorka. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 27. oktobra 1952. 
Št. G 4135/52 9921 

2104. 
Besedilo: »Pekarna Ajdovščina« 

(Ljubljana, Gosposvetska 7). 
Poslovni predmet: Izdelovanje, peka 

in prodaja kruha ter slaščičarskih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1318/52 z dne. 19. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, oddelek za gospodarstvo. 

Obrati in poslovalnice so: Gospo- 
svetska 7 Tržaška 28, Brdnikova 20 
in Rožna dolina, Cesta V, št. 15. 

Za podjetje podpisujeta: 
Curk Ivan, upravnik, Menein Egi- 

dija, knjigovodja. 
Št. G  4257/52 9968 

Besedilo: »Pekarna Galjevica« (Ljub- 
ljana, Poljanska 11). 

Poslovni predmet: Izdelovanje, peka 
in prodaja kruha ter slaščičarskih iz- 
delkov. 
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Ustanovitelj podjetja: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, dločba Tajn št. 
1525/52 z dne 19. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, oddelek za gospodarstvo. 

Ubrati in poslovalnice: Galjeviea 2, 
Ižanska 46 in  Karlovška  30. 

Za  podjetje  podpisujeta: 
Bravič Ignac, upravnik, Berne Adolf, 

računovodja. 
Št.  G  4294/52 9925 

Besedilo: »Pekarna Ledina« (Ljub- 
ljana, Poljanska 11). 

Poslovni predmet: Izdelovanje, peka 
In prodaja kruha ter slaščičarskih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj podjetju: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1524/52 z dne 19. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, oddelek  za gospodarstvo. 

Obrati in poslovalnice: Mestni trg II, 
Trubarjeva 25, Trubarjeva 76, Mikloši- 
čeva 18 in Masarvkova 14. • 

Za podjetje podpisujeta: 
Bravič Ignac, v. d. upravnika, Berne 

Adolf, računovodji.. 
št. G 4295/52 9966 

Besedilo: »Pekarna Poljane« (Ljub- 
ljana, Poljanska 19). 

Poslovni predmet: Izdelovanje, peka 
in prodaja kruha ter slaščičarskih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1319/52 z dne 19. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, oddelek za gospodarstvo. 

Podjetje ima tri obrate, in sicer: 
Poljanska 19, Slomškova 14 in Brod na 
Savi, Tacen, ter dve poslovalnici, in 
sicer: Trubarjeva 48 in Ciril Metodo- 
•• 11. 

Za podjetje podpisujeta: 
Omerzu Ivan, upravnik. Pele Božo, 

knjigovodja. 
St. G  4269/52 9927 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 28. oktobra 1952. 
2105. 

Sedež: Pekarna »Stari Vodmat« 
(Ljubljana, Bohoričeva 1). 

Poslovni predmet: Izdelovanje, peka 
in prodajt kruha tei slaščičarskih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1316/52 z dne 19. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, oddelek za gospodarstvo. 

Podjetje ima štiri poslovalnice: >Na 
Friškovcu«, Bohoričeva 1, >Na Polju«, 
Ljubljanska 63, »Jarše«, šmartinska 
132 in »Kodeljevo«, Klunova 11. 

Za podjetje podpisujeta: 
Hrovat Franc, upravnik, Završnik 

Dušan, računovodja. 
MLO zn glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 29. oktobra 1952. 

Št, G 4336/52 10001 
2106. 

Besedilo: >Pekarna Breg« (Ljubljana, 
Poljanska 11). 

Poslovni predmet: Izdelovanje, peka 
in prodaja kruha ter slaščičarskih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1323/52 z dne 19. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, oddelek za gospodarstvo. 

Obrati in poslovalnice: Breg 4, Kar- 
lovška 10, Mestni trg 25, Florijanska 8 
in Mestni trg 17. 

Za podjetje podpisujeta: 
Uhan Mirko, upravnik in Tekavc 

Ivan, knjigovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 29. oktobra 1952. 

Št.  G   4278/52 9967 
2107. 

besedilo: »Pekarn; Centcrc (Ljub- 
ljana, Rimska 2), 

Poslovni predmet: Izdelovanje, peka 
in prodaj*, kruha ter slaščičarskih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1322/52 z dne 19.' IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, oddelek  za gospodarstvo. 

Podjetje ima štiri poslovalnice: Ti- 
tova 7, Kladezna 19, Cerkvena 19 in 
Kolezijska 23. 

Za podjetje podpisujeta: 
Knez Martin, upravnik, Kante Ma- 

rija, knjigovodjo. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 30. oktobra 1952. 

Št. G 4303/52 10.052 
2108. 

besedilo: Podjetja za generalna in 
srednja popravila avtomobilov »Avto- 
obnova«, Ljubljana, Bežigrad  11. 

Poslovni predmet: Generalnu in sred- 
nja popravilu ter rekonstrukcije avto- 
mobilov. 

Ustanovitelj podjetju: Pretos iz re- 
publiškega sektorja v pristojnost MLO 
glavnega mesta Ljubljuna, odločba 
VLRS 11—552/1—52 z dne 18. III. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Murn Alojzij, direktor, Kenda Luci- 

jan, tehnični vodja, namestnik, Hude 
Krane, gl. računovodja in Golobic 
Olga,  fi.i.  knjigovodja,  namestnik. 

Listine denarnega, materialnega in 
obračunskega ter kreditnega značaja 
in listine, na podlagi katerih se knjiži 
v poslovnih knjigah, podpisuje poleg 
direktorja ali njegovega namestnika 
tudi glavni računovodja. 

MLO glavnega mesta Ljubljana, 
poverjeništvo za finance 

dne 26. aprila 1952. 
St.  1469/52 4531 

2109. 
Besedilo: »Občinska pekarna«, Pod- 

četrtek. 
Poslovni predmet: Peka in prodaja 

kruha na drobno. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: Obč. LO Podčetrtek, odločba 
Št. 568/1952 z dne 18. V. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Romih Jurij, upravnik, samostojno, 

po zakonitih pooblastilih in Sajko 
Nande, računovodja, v istem obsegu li- 
stine po 47. 'členu szdgp. 
OU) Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 13. avgusta 1952. 
Št. 1667/45—1952 8262 

2110. 
Besedilo: Občinska mesnica in klav- 

nica, Griže. 
Poslovni predmet: Nakup in klanje 

živine, tet prodaja mesa na drobno. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: Obč. LO Griže, odločba št. 
68/52 z dne 28. VII. 1932. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ježovnik Franc, poslovodja, Podvr- 

šnik Kari, predsednik Obč. LO, po za- 
konitih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja, Polak Slavko, podpredsednik 
Obč. LO sopodpisuje v odsotnosti po- 
slovodje ali predsednika, 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 22. oktobra  1952. 
Št. 11-3877/64-1952 9932 

2111. 
Besedilo: Zdraviliško — gostinsko 

podjetje, Kogaška Slatina. 
Poslovni predmet: Zdraviliške in go- 

stinske storitve, razpečavanje mineral- 
ne  vode. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: OLO Celje okolica, odločba 
št. I/1-36S1/1-1952 z dne 30. VII. 1932. 

Za podjetje podpisujejo: 
Poč Mirko, direktor, po zakonitih 

pooblastilih in pravilih podjetja; Lib- 
nik Alojz, sekretar, Pravst Ivan, gl. 
računovodja, sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp. 
OLO Celje ok., odd. za  gospodarstvo 

dne 23. oktobra  1952. 
Št. H-1572/50-1952 9929 

2112. 
Besedilo: Občinska krojaška in ši- 

viljska delavnica, Dravograd. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: Obč. LO Dravograd, odločba 
št. 48/74 z dne 10. VII. 1932. 

Za  podjetje  podpisujeta: 
Smrečnik Pavel, poslovodja, Paulič 

Marija, namešženka, po zakonitih po- 
oblastilih. 
OLO Dravograd, odd. za gospodarstvo 

dne 10. septembra 1952. 
Št. 11/3-31/507-1952 9004 

2113. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 

trošnja Solkan« v Solkanu. 
Poslovni predmet: Prodaja raznega 

blnga ria drobno. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj: MLO Solkan. 
Poslovalnice so: št. 1 jestvine, št. 2 

jestvine, št. 5 mesni izdelki, št. 4 
modno blago, št. 5 sndje-zelenjavn, št. 
6 sadje-zelenjava, št. 7 mleko in št. 8 
tekstilije. 

Za podjetje podpisujejo: 
Gabrljelčič Ivo, upravnik, Poberaj 

Lidija glavni računovodja in Gabri- 
iel'ïic Ludvik, predsednik MLO, po za- 
konitih pooblastilih. 
OLO Gorica, poverjeništvo za finance 

dne 11. aprila 1952. 
Št. 1000/28-52 5731 

2114. 
Besedilo: Občinska mesnica, Renče. 
Poslovni predmet: Prodaja mesa in 

mesnih izdelkov. 
'   Ustanovitelj    in    upravni    voditelj: 
Obč. LO Renče. 

Za podjetje podpisujejo: 
Mozetič Pavel, upravnik, Krpan Bo- 

ris,  tajnik  in  žigon  Tvanka. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 9. maja 1932. 
Št. 1000/48-52 5115 

2115. 
Besedilo: Gostilna »Proletarec«, An- 

hovo (št. 63). 
Poslovni  predmet: Točenje alkohol- , 

nih in brezalkoholnih pijač. .   , 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: OLO Kanal, odločba Žt. 361 
z dne 30. VI. 1952. 
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Za podjetje podpisujejo: 
Pušnar Maks., upravnik, po poobla- 

stilih in pravilih, skupaj z njim Mo- 
retti Nada, knjigovodja, v odsotnosti, 
upravnika sopodpisuje Konjedic Tilka. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 4. julija 1932. 
št.   I1/1-IX.   1000/61 6599 

2116. .,     „ 
Besedilo: Gostinstvo, Zali hrib (Pre- 

šernova 5). 
Poslovni predmet: Prodaja alkohol- 

nih in brezalkoholnih pijač, toplih in 
mrzlih jedil  in monopolskih izdelkov. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: Obč. LO Zali hrib, s združit- 
vijo gostiln, odlolba št. 51-158/52 z dne 
5. VI.  1952. 

Poslovalnice so: Gostilna »Grozdič«, 
Zali hrib 5, Gostilna »Pri posrtaji«, 
Prvačina 26, Gostilna »Tivoli«, Zalošče 
24 in Gostilna »Trontelj«, Gradišče 16. 

Za podjetje podpisujeta: 
Pavlica   Andrej,   upravnik,   Mozetič 

Gostimir,  knjigovodja. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 29. julija 1952. 
St.   1000/72 697S 

2117 
* Besedilo: Gospodarska podjetja ta- 
petništvo in sedlarstvo«, Kočevje. 

Poslovni predmet: Vsa dela tapet- 
niške in sedlarske obrti. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: Obč. LO Kočevje. 

Za podjetje podpisujejo: . 
šafar Danijel, poslovodja samostojno 

v vseh zadevah, Žitnik Karmen, raču- 
novodja, sopodpisuje vse listine denar- 
nega in drugega finančnega pomena, 
oba po pravilih podjetja, in Veršae 
Anton, sedlarski pomočnik, ki podpi- 
suje v odsotnosti poslovodje. 
OLO Kočevje, oddelek za gospodarstvo 

dne 27. oktobra 1952. 
Št. 3590/1 10096 

2118 
Besedilo:  Trgovsko podjetje sSoie« 

v Železnikih (št. 67). x, ,       . , 
Poslovni predmet: Nakup • proda- 

ja prehranbenega, manufakturnega in 
galanterijskega blaga. _ 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: KLO Železniki, od- 
ločba št. 1555/V-51 z dne 14. XI. 1951. 

Poslovalnice so: št. 1 Železniki 14J, 
št. 2 Železniki 83, št. 3 Železniki 41, 
št. 4 Češnjipe 12. 

Za podjetje podpisujeta: ., 
Ziherl Milan, upravnik, in Primo- 

žič Štefan, predsednik KLO, skupaj po 
zakonitih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja. 
OLO Kranj okoHca, poverj. za finance 

dne 7. januarja 1952.    . 
Št.   II-1275/2-51 250 

2119. 
Besedilo: Remontno pod]e4je KLO 

Jezersko (št. 108).     „        ...   .      , 
Poslovni predmet: Popravila in adap- 

tacije stanovanjskih in turističnih po- 
slopij ter objektov. .    , 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: KLO Jezersko, od- 
ločba št. 198 z dne 15. •. 1950. 

Za podjetja podpisujeta: 
Stilicrle Janez, poslovodja, in •••• 

France, uslužbenec krajevnih gospo- 
darskih podjetij, ki Podpisujeta v ob- 
segu zakonitih pooblastil in pravil pod- 

jetja' št. •-536/•0 401 

Besedilo: Mehanična delavnica, Že- 
lezniki (št. 67). 

Poslovni predmet: Izvrševanje me- 
haničarskih, ključavničarskih, klepar- 
skih in kovaških del, podkovanje konj. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja:: KLO Železniki, od- 
ločba št. 369/50 z dne 12. IV. 1950. 

Za podjetje podpisujeta: 
Jelene Tone, upravnik Thaler Mar- 

jan, računovodja, po zakonitih pooob- 
lastilih in pravilih. 

Št. II—719/3—50 403 
OLO Kranj okolica, poverj. za finance 

dne 10. januarja 1952. 
2120. 

Besedilo: Mesarija Komenda, poslo- 
valnica št. 2. 

Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obč. LO Komenda. 
Za podjetie podpisujeta: 
Ambrož Janče, upravnik, samostoj- 

no, po pravilih podjetja, in Koncilija 
Mihael, poslovodja, ki sopodpisuje vse 
listine. 

OLO  Ljubljana  okolica,  oddelek 
za gospodarstvo 

dne 7. avgusta 1952. 
Št.  1431/50  in   1431/118        7551 

2121. 
Besedilo: Občinsko podjetje »Pekar- 

na«, Višnja gora. 
Poslovni predmet: Peka in prodaja 

kruha ter peciva. 
Ustanovitelj in splošni upravni vo- 

ditelj podjetja: LO mestne občine 
Višnja gora, odločba št. 20/6—1 z dne 
23. VII. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Novak Franc, 'poslovodja, Likar 

Jože, uslužbenec, namestnik poslovodje 
v odsotnosti Zupančič Slavko, tajnik 
občine Višnja gora, po zakonitih po- 
oblastilih. 

OLO   Ljubljana   okolica,   oddelek 
za gospodarstvo 

dne  18. avgusta  1952. 
Št.   11—1431/101—1952 7638 

2122 
Besedilo: »Sadje«, Vrhnika. 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja 

kmetijskih pridelkov, trgovina s sad- 
jem, zelenjavo in tovrstnimi proizvodi 
ter delikatesami na debelo. 

Ustanovitelj in splošni upravni vodi- 
telj: LO mestne občine Vrhnika, odloč- 
ba št. 1/1-283 z dne 25. VIII. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bermež Janko, upravnik, in Kane 

Mira, računovodja, samostojno skupaj 
z upravnikom spise finančnega in kre- 
ditnega pomena. 
OLO Ljubljana okolica, oddelek za 

gospodarstvo 
dne 2. septembra 1952. 

II. št. 1431/205-1952 8151 
2123. 
" Besedilo:    Mestno    elektrotehnično 
podjetje, Litija. 

Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

LO mestne občine Litija (odločba št. 
376/1-52 z dne 21. VIIL 1952). 

Za podjetje podpisujejo: 
Jelenko Boris, upravnik, samostojno, 

Joraš Avgust, namestnik upravnika, v 
njegovi odsotnosti, v istem obsegu, 
Groznik Ivanka, računovodja, ki so- 
podpisuje vse spise fin«nčnega in kre- 

ditnega pomena,  Kolšek  Marjan,  na- 
mestnik računovodje, v istem obsegu. 
OLO Ljubljana okolica, oddelek za 

gospodarstva 
dne 10. oktobra 1952. 

IV. št. 1431/229-1952 9565 
2124. 

Besedilo: Občinsko podjetje »Go- 
stinstvo«, Medvode. 

Poslovni predmet: Točenje alkohol- 
nih in brezalkoholnih pijač, priprav- 
ljanje toplih in mrzlih jedil ter druge 
gostinske storitve. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
Obč. LO Medvode. 

Poslovalnice   so:   »Pri   mostu«,   >Pri 
kolodvoru« in »Na Klancu« v Medvo- 
dah ter poslovalnica »Ladja« na Ladji. 

Za podjetje podpisujejo: 
Petrovac   Avgust,   upravnik,   samo- 

stojno, šijanec Jože, namestnik v nje- 
Eovi   odsotnosti,   z   istimi   pooblastili, 
akner Boris, računovodja, ki sopod- 

pisuje spise finančnega in kreditnega 
pomena, ter Omejc Sreiko, blag. knji- 
govodja, ki podpisuje v odsotnosti ra- 
čunovodje, z istimi pooblastili. 

OLO  Ljubljana  okolica,  oddelek 
za gospodarstvo 

dne 29. oktobra 1952. 
Št. 11—1431/271—1952       10124 

2125. 
Besedilo: Čevljarska delavnica KLO 

Sv. Miklavž. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj   in   operativni   upravni 

voditelj: KLO Sv. Miklavž. 
Za podjetje podpisuje: 
Vršič Alojz, po pravilih in zakonitih 

pooblastilih. 
Št.  423 3339 

Besedilo:   Mizarska   delavnica   KLO 
Sv. Miklavž. 

Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj   in  operativni   upravni 

voditelj: KLO Sv. Miklavž. 
Za podjetje podpisujeta; 
Filipič  Alojz,  poslovodja  in  Yršič 

Alojz, tajnik KLO, po pravilih in za- 
konitih pooblastilih. 

Št. 422 3337 
OLO Ljutomer, poverjeništvo za finance 

dne 28. marca 1952. 
2126. 

Besedilo:   Občinski   mlin   Bučkovci 
(sedež Radoslavci). 

Poslovni predmet: Mletje žita. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obč. LO Bučkovci. 
Za podjetje podpisuje: 
Filipič Anton, mlinar, RadoslavcL 

Št. II 1020-998/3 7265 

Besedilo: Kleparska in inštalaterska 
delavnica, Gor. Radgona. 

Poslovni predmet: Kleparska in in- 
štalaterska dela, večja in manjša po- 
pravila te stroke za vse sektorje go- 
spodarstva. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: Obč. LO Gor. Radgona. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kolarič Roman in Kurbus Franc. 

Št. II/1021-998/2 7263 

Besedilo: Pečarska delavnica Obč. 
LO Križevci (pri Ljutomeru). 

Poslovni predmet: Izdelovanje pe- 
čarskih precLnetov 

Ustanovite'; in gospodarski voditelj 
podjelja: Obč. LO Križevd. 
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Za podjetje podpisujeta: 
Dosier Ivan  in Saga Franc, po 38. 

členu szdgp. 
Št. II/1020-998/1 7266 

OLO Ljutomer,  odd. za gospodarstvo 
dne  6.  avgusta   1952. 

212?. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Lovrenc 

na Poh. št. 31. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

Špecerijskega, kolonialnega, manufak- 
turnega blaga, usnja, obutve, raznega 
galanterijskega blaga, želcznine, stek- 
la, diogerijskih in parfumerijskih 
predmetov, tobačnih izdelkov, vžigalic, 
cigaretnih papirčkov in alkoholnih pi- 
jač 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: Obč. LO Lovrenc na Poh. 

Za podjetje popisujejo: 
Roškar Ivan, poslovodja, Pertinač 

Hedvika, knjigovodja in Torej Mirko, 
predsednik Obe LO. 
OLO Maribor ok., odd. za gospodarstvo 

dne 27. oktobra 1952. 
Št.  11-1255/60-1952 9994 

2128. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Zelez- 

ničar«, Maribor (Gorkega 34). 
Poslovni predmet: Trgovina nadrob- 

no: s tekstilnim blagom in tekstilno ga- 
lanterijo, kratkim in pletenim blagom; 
z drvmi in premogom; z mešanim bla- 
gom; z živilskimi in gospodinjskimi 
potrebščinami ter s tobačnimi izdelki, 
vžigalicami in cigaretnim papirjem. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Mari- 
bor, odločba št. 838771-52 z dne 16. X. 
1952. 

Gospodarski organ: MLO Maribor, 
•vet za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kojc Jože, v. d. direktorja, ki pod- 

pisuje samostojno, v okviru zakonskih 
določb in pravil podjetja; Grobin Fra- 
njo, komercialni šef, ki podpisuje v 
istem obsegu kot direktor, v njegovi 
odsotnosti; Muraus Alojz, računovodja, 
ki podpisuje poleg ravnatelja listine 
denarnega, materialnega, obračunskega 
in kreditnega pomena. 

St. Pov 56/189 10134 
Besedilo: »Kemikalija«, industrijski 

servis, Maribor (Partizanska 54). 
Poslovni predmet: Nabava in proda- 

ja izdelkov, ki po trgovskih uzancah 
spadajo v območje poslovanja trgovine 
s kemikalijami. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od- 
ločba II 1760/1-50 z dne 1. III. 1952. 

Gospodarski organ: MLO Maribor, 
svet za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Lednik Viktor, v vseh zadevah samo- 

stojno, v okviru zakonskih določb in 
pravil; Coki Marjan, v okviru poobla- 
stil, v odsotnosti ravnatelja; Jezernik 
Franc, glavni računovodja, poleg rav- 
natelja v vseh zadevah denarnega, ma- 
terialnega, obračunskega in kreditnega 
poslovanja ter Tramšek Štefka, v od- 
sotnosti računovodje. 

Pov št. 56/169 10128 
Besedilo: Veletrgovina z železninoin 

tehničnim materialom »2elcznina« 
(Maribor, Partizanska 34), 

Poslovni predmet: Trgovina z želez- 
nino in kovinskimi izdelki in trgovina 
• tehničnim blagom, potrebščinami in 
stroji. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odredba it. II-1760/1 z dne 1. III. 1952. 

Gospodarski organ:   MLO   Maribor, i 
svet za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Lednik Franjo, ravnatelj, v vseh za- 

devah samostojno, v okviru zakonitih 
določb in pravil podjetja, Inkret Ivan, 
računovodja, poleg ravnatelja vse li- 
stine denarnega, obračunskega, mate- 
rialnega in kreditnega pomena; Gross- 
man Marica, v istem obsegu v odsot- 
nosti ravnatelja in Pešl Milena, fi- 
nančni knjigovodja, v istem obsegu v 
odsotnosti računovodje. 

St. 56/193 10127 
MLO Maribor, oddelek za gospodarstvo 

dne 3. novembra 1952. 
2129. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Obu- 
tev«, Žužemberk. 

Poslovni predmet: Prodaja obutve, 
čevljarskih potrebščin in usnja. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: Obč. LO Žužemberk. 

Za podjetje podpisujeta: 
Jarc Franc, upravnik, in Dercani He- 

lena, po pravilih. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 26. junija 1952. 
Št.   2250/1 6466 

2130. 
Besedilo: KLO Pekari ja (Žužem- 

berk). 
Poslovni predmet: Peka in prodaja 

mlevskih izdelkov. 
Ustanovitelj in operativni upravni 

voditelj podjetja: KLO Žužemberk. 
Za podjetje podpisuje: 
Slogar Srečko, upravnik, po pravilih 

podjetja,  v njegovi odsotnosti pa na- 
mestnik Plot Karel. 
OLO  Novo mesto, poverj. za finance 

dne 8. marca 1952. 
št.   912/1 2506 

2131. 
Besedilo: Mehanična delavnica, Treb- 

uje. 
Poslovni predmet: Popravila strojev 

v področju podjetja. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: Obč. LO Trebnje. 
Za podjetje podpisuje: 
Jerič Jože, upravnik, v vseh zadevah 

pravnega in poslovnega pomena samo- 
stojno, v materialnih in finančnih za- 
devah pa skupaj z njim Papež Slavko, 
računovodja. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne  18. oktobra  1952. 
Št. 3141—53/3—52 9895 

2132. 
Besedilo: Menza tekstilne tovarne, 

Novo mesto. 
Poslovni predmet: Postrežba delav- 

cem tovarne s hrano in pijačami. 
Ustanovitelj in upravni voditelj pod- 

jetja: Tekstilna tovarna, Novo mesto. 
Za podjetje podpisuje: 
Kodela Viktor, direktor, y vseh za- 

devah pravnega in poslovnega pome- 
na, skupaj z njim šef gospodarskega 
sektorja llafolt Zmago. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 30. oktobra 1952. 
Št.  5722—53/2—52 10169 

2133. 
Besedilo: Krajevna mesarija, Mako- 

le. 
Poslovni predmet: Klanje živine, raz- 

sek in prodaja na drobno potrošnikom. 

Ustanovitelj in operativni upravni 
voditelj podjetja: KLO Makole. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kodrič Franc, poslovodja, Kropeč 

Maks, knjigovodja. 
OLO Poljčane, poverjeništvo za finance 

dne 22. marca 1952, 
Št.  1165/52 4222 

2134. 
Besedilo: Mestno gradbeno podjetje, 

Postojna. 
Poslovni predmet: Izvrševanje sploš- 

nih zidarsko-investicijskih in remont- 
nih del v sklopu mizarskih in internili 
kovaških del v podjetju. 

Ustanovitelj in gospodarski  voditelj 
podjetja: Mestni Obč. LO Postojna. 

Za podjetje podpisujeta: 
Bauman Franc, upravnik, s poobla- 

stili v mejah pravil in zakonskih pred- 
pisov, Kutin Franc, knjigovodja, s po- 
oblastili po 47. členu szdgp. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 21. januarja 1952. 
Št.   62/66 6494 

2135. 
Besedilo: Krajevna krojaška delav- 

nica, Slatina Radenci. 
Poslovni predmet: šivanje in popra- 

vilo oblek. 
Ustanovitelj   in   operativni   upravni 

voditelj: KLO Slatina Radenci. 
Za podjetje podpisujejo: 
Sraka Štefan,  poslovodja,  Rola  Jo- 

žef in Tramšek Franc. 
OLO Radgona, poverj. za finance 

dne 29. februarja 1952. 
Št. Vil. — 99/25—52 2054 

2136. 
Besedilo: Trgovska podjetja«, Bled. 
Poslovni predmet: Nakup in p/odaja 

poljedelskih, industrijskih, prehran- 
benih in drugih proizvodov široke po- 
trošnje na drobno in na debelo. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: MLO Bled. 

Poslovalnico so: št. 1 Želeče 15; št. 2 
Želeče 77; št. 3 Želeče 52;' št. 4 Grad 
151;  št. 5  Zagorice 4;  št. 6 Mimo  5; 
št. 7 Rečica 6; št. 8 Želeče 28; št. 9 Grad 
16; št. 10 Grad 150; št. 11 Želeče 28; 
tei   skladišča:   Centralno  Grad,   skla- 
dišče moke Želeče in skladišče dežel- 
nih pridelkov, Mlino. 

Za podjetje podpisujejo: 
Erat  Avgust,  direktor,  Rozman  Ja- 

kob, pomočnik direktorja, Hudovernik 
Cita, knjigovodja, Slapar  Majda, po- 
možni knjigovodja. 

OLO Radovljica, poverj. za finance 
dno 12. januarja 1952. 

št. XI-1351/5-51 542 
213?. 

Besedilo: Rimski vrelec »Kotuljska 
Slatina«, Kotlje pri Guštaiiju. 

Poslovni predmet: Podjetje bo eks- 
ploatiralo kislo vodo in pozneje vodilo 
letovališče in zimovališče v Kotljah, 
črpanje in razpečevanje mineralne vo- 
de. 

Ustanovitelj   in   operativni   upravni 
voditelj: OLO Slovenj Gradec, odločba 
št. 15 z dne 8. IX. 1952. 

Za podjetje podpisuje: 
Krameršič Ernest, ravnatelj, v vseh 

zadevah samostojno. 
OLO  SI.   Gradec,  poverj.  za  finance 

dno 24. decembra 1951. 
Št. 994/1-1951 943 
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2158. 
Besedilo: Slaščičarna »Žila«, Preva- 

Ije. 
1'usloviii  predmet:  Izdelava  ìD   pro- 

daju slaščic. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obe. LO Prevalje, odločba št. 44/52 z 
dno 22. III. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Golob Leopold, poslovodja, in Tomaž 

Olga, knjigovodja, po zakonitih poob- 
lastilih. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne  30.  junija   1952. 
Št.  11/3-31/128-1952 7535 

2159. 
Besedilo: Občinsko mizarstvo, Mula. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj   ili   gopodarski   voditelj 

podjetja:  Obč.  LO  Muta, odločba  št. 
58/52 z dne  12. VII. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Mikuš Franc, poslovodja, F.ilipi Ivan, 

predsednik u. o. in Rok Alojz, vsi po 
zakonitih pooblastilih. 
OLO S). Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 20. avgusta  1952. 
Št.   II/5-31/282-52 8202 

2140. 
Besedilo:   Splošno   kovaštvo,  Radlje 

ob Dravi. 
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja:  Obč.  LO   Radlje  ob  Dravi, 
odločba št. 79/4-1952 z dne 24. VI. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Gros Anton, poslovodja, Prater Vin- 

ko, predsednik u. o., po zakonitih po- 
oblastilih. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 22. avgusta 1952. 
Št. II/3-51/287-1952 8207 

2141. 
Besedilo:   Trgovsko   podjetje   »Mer- 

kur«, Šoštanj. 
Poslovni predmet: Trgovina z meša- 

nim blagom na drobno. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obč.  mestni  LO  Šoštanj. 
Za podjetje podpisujejo: 
Šafar Slavko, poslovodja, Počivalnik 

Karol, nameščenec, in Hribcršek Alojz, 
knjigovodja, po dva skupaj. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 11. junija 1932. 
Št. Vt-1911 /2733-53/52 5815 

2142. .       _   .. 
Besedilo: Občinska trgovina, Rečica. 
Poslovni predmet: Trgovina z mesa- | 

nim blagom na drobno. . 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obč. LO Rečica o/S. 
Za podjetje podpisujejo:^ 
Kralj  Jože, poslovodja, Stiglio Jože, 

mslovodja mesarije, Rozenstajn  Ana, 
njigovodja, Korošec Anton, poslovod- 

ju pekarne, po dva skupaj. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne  1.  julija  1952. 
o,43 št. VI-1911/2753-46 62^5 

Besedilo: Planinska postojanka »Dom 
na Slemenu«. _      .      , 

Poslovni   predmet:   Penzionsko   go- 
stišče. . . 

Ustanovitelj in gospodarski upravni 
vediteli   podjetja:   Planinsko   društvo 
Šoštanj, sekcija Tovarne usnja, 

/.a podjetje podpisujeta: 
Slegnar Andrej, predsednik. Dovsak 

.Tone, tajnik društva. , 
OLO šoštani. oddelek za gospodarstvo 

dne 29  oktobra 19>2. 
št.  5897/1-1911/175        1002. 

I 

2•. 
Besedilo: Remontno podjetje »Gra- 

ditelj«, Cerkno. 
Poslovni predmet: Popravilo objek- 

tov, gradnja novih samostojnih stano- 
vanjskih in industrijskih objektov, 
pleskarska, ključavničarska in vodoin- 
stalaterska dela. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: Obč. LO Cerkno, odločba št. 
70/1-XX1V z dne 22.  V.  1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Makuc Pavel, direktor, Gosar Marija, 

knjigovodja, Stucin Ciril, član Obč. 
LO, Kovačič Vinko, gradb. tehnik, v 
obsegu zakonskih pooblastil in pravil. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 18. junija 1952. 
Št. X-56/76-1952 5888 

2145. 
Besedilo: Mestna mesnica, Tolmin. 

Cankarjeva 4. 
Poslovni predmet: Nakup živine in 

prodaja mesa po konkurenčnih cenah. 
Ustanovitelj in gospodarski roditelj: 

LO mestno občine lolmin, odločba št. 
213/5-1952 z dne 2. X. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Klemenčič Viktor, upravnik, Fcrc- 

gotto Helena, računovodja, po zakoni- 
tih poobjastilh. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 8. oktobra   1952. 
Št. 11/4-56/127-1932 9455 

Spremembe 
2146. 

Besedilo: Mlinsko podjetje, Grosup- 
lje. 

Z odločbo vlade LRS, št. II 402/1-52 
z dne 26. IV. 1952 se podjetje ukine in 
preide v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Mlinsko podjetje, 
Grosuplje, v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
ing. Bračko Janko, predsednik, Svet za 
blagovni promet, oddelek mlinske in- 
dustrije v Ljubljani, skupaj z njim 
Otruba Stane ali Gruden Andrej, člana 

likvid. komisije. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 23. junija 1952. 
Št. 243 272/1-1052 6244 

2147. 
Besedilo: Tovarna učil, Črnomelj. 
Izbriše se Fister Franc in vpišejo: 
Skok   Alojzij,   v.   d.   direktorja,   ki 

podpisuje   samostojno,   v  obsegu   zak. 
pooblastil in pravil podjetja; Bahovec 
Ivan,  računovodja, ki  sopodpisuje  li- 
stine   po   47. členu   szdgp;   Grgurevič 
Miroslav, tehnični svetovalec in obra- 
tovodja, ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja, v istem obsegu in Štefan Jo- 
sip, višji gospodarski pomočnik, ki so- 
podpisuje v odsotnosti računovodje, v 
istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne  3.  julija  1952. 
Št. 243 221/4-1952 6578 

2148. 
Besedilo: Tovarna učil v Črnomlju. 
Izbriše se Grgurevič Miroslav in 

vpiše 
Svetic Vilibald, sekretar, ki podpi- 

suje v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 30. julija 1952. 
Št. 243—221/6—1952 7342 

2149. 
Besedilo: »Podjetje za promet s far- 

macevtskim materialom« v Ljubljani, 
skrajšano: »Kemofarmacija, Ljubljana«. 

Izbriše se Domicelj Bogdan kot di- 
rektor in  vpišeta: 

Mr. ph. Rupreht Uroš, direktor, ki 
podpisuje samostojno, v obsegu zak. 
pooblastil in pravil podjetja, Domicelj 
Bogdan, namestnik direktorja, ki pod- 
pisuje v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu. 

Št 245 368—1952 9S09 

Besedilo: Republiško montažno pod- 
jetje   »Toplovod«,  Ljubljana. 

Besedilo odslej: Instalacijsko podjet- 
je »Toplovod«, Ljubljana. 

Poslovni predmet še: Izvrševanje 
vseh nizkonapetostnih elektroinstala- 
cijskih del za jaki tok in šibki_ tok, 
vlivanje malih industrijskih polizdel- 
kov in trgovskih izdelkov iz sive liti- 
ne. 

Št.  243  286/2-1032 9803 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 9. oktobra  1952. 
2150. 

Besedilo: Tovarna likerjev in sadnih 
izdelkov,  Ajdovščina. 

Izbriše se Trošt Slavko in vpiše 
Krivec Alojz, sekretar, ki podpisuje 

v odsotnosti direktorja, v istem obsegu. 
Št.  Ó43—370/1—1932 9807 

Besedilo: »Kresniška industrija 
apna«, Kresnice. _ • 

Izbriše se Pur Drago, industrijski 
inženir in vpiše 

Guštin Marija, komercialist, ki pod- 
pisuje v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu. 

Št. 245—251/1—1952 9608 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 18. oktobra 1952. , 
2151. 

Besedilo: Predilnica, Litija. 
Vpišejo se izvenindustrijski obrati v 

Litiji.  Zanje podpisujejo: 
Lapanje Boris, sekretar, v odsotnosti 

v. d. direktorja in sektretarja,_ v istem 
obsegu ter Mrzel Slavka, knjigovodja 
DUR, sopodpisuje listine finančnega 
pomena. 

Št. 243 241/1-1952 9799 
Besedilo: Tovarna »Aero«, Celje. 
Poslovni predmet odslej: Izdelovanje 

barvil za nadrobno prodajo šolskih, 
umetniških barv in pisarniških kemič- 
nih potrebščin ter drugih kemičnih iz- 
delkov za široko potrošnjo in obrt. 

Št. 243 365/1-1952 9805 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 22. oktobra 1952. 

2152. 
Besedilo: »Ljudska tehnika«, glasilo 

glavnega odbora Ljudske tehnike Slo- 
venije (Ljubljana, Lepi pot 6). 

Podjetje je odslej ustanova. 
MLO glavnega mesta Ljubljana, 

poverjeništvo za finance 
dne 28.  aprila  1952. 

Fin št. S54/52 4529 
2153. 

Besedilo: Ekonomija rajona II (Ljub- 
ljana, Št. Vid 51). 

Besedilo odslej: Kmetijsko gospodar- 
stvo Podgora, št. Vid 51. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne •. novembra 1952. 

Št. G 668/52 8»8 
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2153a. 
Besedilo: »Pekarna« v likvidaciji 

(Ljubljana, Medvedova 38). 
V likvidacijski komisijo so: GoriŠek 

Ivan, nameščenec MLO Ljubljana, 
predsednik, Zore Marija, nameščenka 
>Pekarne«, Ljubljana, Medvedova 38, 
Uhan Mirko, upravnik >Peciva< Ljub- 
ljana, Poljanska 11, člana komisije. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 3. oktobra 1952. 
G  št.  4342/52 10137 

2154. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Hrana« 

(Ljubljana, Tržaška 5). 
Izbrišeta se Ukmar Franc in švigelj 

Tončka in vpišeta 
Strman Božo, direktor, Tanko Vera, 

računovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 14. oktobra 1932. 

Št. G 1873/52 9591 
2155. 

Besedilo: Mestno podjetje »Torbica«, 
(Ljubljana, Jesenkova 3). 
, Izbriše se Okretič Miroslav, kot v. 
d. direktorja in vpišeta: 

Ogrin Leopold, direktor, Okretič Mi- 
roslav, kot uslužbenec podjetja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 17. oktobra 1952. 
St. G 3282/52 9735 

2156. 
Besedilo: Gostinstvo RLO II v likvi- 

daciji (Ljubljana, Celovška 34). 
V likvidacijski komisiji so: Gradič 

Miha, predsednik, Kregar Franc in Ku- 
šar Toni, člana komisije. 

St. G 2691/52 9734 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Šesti- 

ca« (Ljubljana, Titova 8). 
Izbrišeta se Marinšek Niko, in Tovor- 

nik Minka ter vpišeta 
Kečkeš Viktor, ravnatelj, Sajovic Fe- 

dor, računovodja.  • 
Št G 3535/52 9730 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 18. oktobra 1952. 
215?. 

Besedilo:     »Udarnik«      (Ljubljana, 
Partizanska 2). 

Izbriše se Nagode Marija in vpiše 
Marolt Vladimira, računovodja. 
Poslovni predmet kemičnega obrata: 

Vsi kemični proizvodi. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 23. oktobra  1952. 

St.  G   1536/52 9924 
2158. 

Besedilo:     »Ljudska     restavracija« 
(Ljubljana, Miklošičeva 12). 

Izbriše se Hočevar Franc in vpiše 
Juranovič Ljubo, upravnik. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 27. oktobra 1952. 

St. G 3321/52 10004 
2159. .» 

Besedilo: »Pecivo«, pekarna in sla- 
ščičarna v likvidaciji (Ljubljana. Po- 
ljanska 19). 

V likvidacijski komisiji so: Vakselj 
Bojan, pom. direktorja Mestne hranil- 
nice, predsednik, in člana Flcgar Ja- 
nez, honorarni nameščenec >Peciva<, 
Tekavc Ivan, računovodja pekarne 
»Breg«. 

Št. G 4279/52 10035 

Besedilo: Pralnica I. rajona v likvi- 
daciji (Ljubljana, Pražakova 12). 

V likvidacijski komisiji so: 
predsednik Vakselj Bojan, pom. di- 

rektorja Mestne  hranilnice,  in  člana 
Okorn Pavla, računovodja in Sušteršič 
Ivanka, likarica v podjetju »Labod«. 

G 4350/52 10033 
Besedilo: Gostinstvo Rakovnik-Vič v 

likvidaciji (Ljubljana, Tržaška 58). 
V likvidacijski komisiji so: Plcško 

Janez, direktor podjetja >Sumi«, pred- 
sednik in člana Jurman Franc, Sporar 
Jože, uslužbenca uprave Gostinstva 
RLO IV. 

St. G 2261/52 10036 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 29. oktobra  1952. 

2160. 
Besedilo: Gostinsko podjetje MLO 

»Keršič«, Ljubljana (Ljubljana, Fran- 
kopanska 1). 

Izbrišeta se Matko Vinko in Gorenc 
Angelca ter vpišeta: 

Habjan Lojze, upravnik, Planine An- 
gelca, računovodja. 

G št. 4044/52 10140 
Besedilo: »Pecivo« v likvidaciji 

(Ljubljana, Poljanska 11. 
V likvidacijski komisiji so: 
Vakselj     Bojan,    pom.    direktorja 

Mestne hranilnice, predsednik, in čla- 
na Omcrzu Ivan, pek. mojster »Peci- 
va«, Flegar Janez, poslovodja >Peci- 
va«, Ljubljana. 

G št. 4415/52 10135 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 3. novembra 1952. 

2161. 
Besedilo: Pekarne in slaščičarne Mo- 

ste v likvidaciji (Ljubljana, Zaloška 
40). 

V likvidacijski komisiji so: Ben je 
Franc,    nameščenec   MLO   Ljubljana, 
firedsednik, Vukelič Tomo, pek v Ljub- 
jani, Šmartinska 18, Vrbolc Ignacij, 
Eek »Pekarne in slaščičarne Moste«, 
jubljana, Zaloška 33, Trček Vinko, 

poslovodja »Pekarne in slaščičarne 
Moste«, Ljubljana, Šmartinska 18, čla- 
ni komisije. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 6. novembra 1932. 
G št. 4482/52 10194 

2162. 
Besedilo:   Krajevna  šivalnica,  Bra- 

slovče. 
Besedilo   odslej :Občinska   šivalnica, 

Braslovče. 
Izbrišeta se Robida Vojko in Panjčič 

Marija ter vpišeta: 
Omladič Tone, upravnik, Krepel Pra- 

nja, knjigovodja, ki podpisujeta po za- 
konitih pooblastilih in pravilih. 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 8. oktobra  1952. 
Št. 5877/23-1952 9645 

2163, 
Besedilo:   Krajevna   mesarija,   Bra- 

slovče. 
Besedilo odslej: »Občinska klavnica in 

mesarija, Braslovče«. 
št. II-3S77/I2-I952 9647 

Besedilo: Krajevno gostinsko podjet- 
je KLO Braslovče. 

Besedilo odslej: Občinska gostilna, 
Braslovče. 

Št. 11-3877/24-1952 964S 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 13. oktobra 1952. 
2164. 

Besedilo: »Pekarna« KLO šentjurij 
pri Celju. 

Besedilo odslej: »Pckarija« Občin- 
skega LO Šentjurij pri Celju. 

Vpišejo se: 
Planine Rudi, poslovodja, Javornik 

Martin, pomočnik in Soler Ivan, raču- 
novodja, ki podpisujejo po zakonitih 
pooblastilih in pravilih, po dva sku- 
paj. 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne  24.  oktobra  1952. 
St. 11-4439/12-1952 9955 

2165. 
Besedilo: Krajevna mesarija Me» 

stinje. 
Besedilo odslej: »Mesarija Mestinjc« 

Obč. LO Šmarje pri Jelšah. 
Izbriše  se  Kidrič  Ivan. 

St.   3878/7-1952 9995 
Besedilo: »Kino« KLO Šmarje pri 

Jelšah. 
Besedilo odslej: »Kino« Občinskega 

LO Šmarje pri Jelšah. 
Izbriše se Kidrič. Ivan, računovodja. 

St.  11-3877/11-1952 10248 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 29. oktobra 1952. 
2166. 

Besedilo: Okrajno gradbeno podjet- 
je, Črnomelj. 

Vpiše so za podpisovanje in za po- 
slovanje z banko Carman Vinko, ki bo 
sopodpisoval skupaj z direktorjem 
podjetja ali njegovim namestnikom, po 
zakonitih predpisih in pravilih pod- 
jetja. 
OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 

dne  10. junija  1952. 
St.   390/19 5702 

2167. 
Besedilo: Trgovsko podjetje zadruž- 

nega sklada Gorica v Novi Gorici. 
Izbriše se Golob Franc, računovodja, 

in vpišeta 
Hojnik Frane, knjigovodja in Kom- 

para Štefan, namestnik upravnika. 
OLO Gorica, poverjeništvo za finance 

dne 21. januarja 1932. 
Št. 2079/51 752 

2168. 
Besedilo: Krajevna gostilna čepovan. 
Besedilo odslej: Gostilna »Zvezda«, 

Čepovan. 
Gospodarski voditelj odslej: Obč. 

LO Čepovan. 
Izbriše se šušmelj Valerija in vpiše 
Plcsničar Marija, knjigovodja, ki bo 

podpisovala v istem obsegu. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 13. novembra 1952. 
Št. II/2-OS-1000/100-52        %01 

2169. 
Besedilo: Krajevna gostilna, črniče. 
Vpiše se novi gospodarski voditelj: 

Občinski LO Črniče. 
Besedilo odslej: Gostilna Planina, 

Črniče. 
Vpiše se poslovalnica v Sein. 

OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 
dne 10. maja  1932. 
Št.   ll/1-X-IO(m/T<)-52 7407 

2170. 
Besedilo: Krajevna sostilun, Gojače. 
Gospodarski voditelj odslej: Obč- 

LO Črniče. 
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Vpiše se novo besedilo: Krajevna go- 
stilna pod čavnom, Gojače. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 13. avgusta 1952. 
Št. II/1-X-1000/82 7550 

2171. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Zelez- 

nina«, Jesenice. 
Izbriše se Kleč Rado in vpiše 
Uran Adolf, poslovodja z istimi pra- 

vicami in dolžnostmi. 
LO MO Jesenice, odd. za gospodarstvo 

dne 20. oktobra 1952. 
St. II/6-1616/52 9712 

2172. 
Besedilo: Čevljarstvo KLO Stara 

cerkev. 
Besedilo odslej: Gospodarska pod- 

jetja »Čevljarstvo«, Stara cerkev. 
Izbrišejo se Pečnik Ivan, Mikulič 

Janez in Zbontar Janez ter vpišeta: 
Pogorele Franc, poslovodja in bega 

Ivanka, računovodja, ki podpisujeta 
vse listine po 47. členu szdgp. 

St. 3545/1 10092 
Besedilo: Mizarska delavnica Stara 

cerkev« 
Besedilo odslej: Splošno mizarstvo, 

Stara cerkev. 
Izbrišeta se Lovšin Alojz in Mikulič 

Janez tez vpišeta: 
Lovšin Jože, poslovodja, Sega Ivan- 

ka, računovodja, ki podpisujeta skupaj 
vse listine po 47. členu szdgp. 
OLO Kočevje, oddelek za gospodarstvo 

dne 13. oktobra 1952. 
St. 3545/2 10093 

2173. 
Besedilo: Gospodarska podjetja 

>Cevljarstvo in sedlarstvo«, Kočevje. 
Besedilo odslej: Gospodarska podjet- 

ja »Čevljarstvo«, Kočevje. 
Izbrišejo se Kozina Leopold, Balža- 

lorsky Vladimir in Ameršek Jože ter 
vpišejo: . 

Žitnik Karman, računovodja, Rački 
Anton, čevlj. pomočnik, ki podpisuje 
v primeru, da je Kajfež Jože, poslo- 
vodja podjetja odsoten, vsi pa po za- 
konitih pooblastilih. 
OLO Kočevje, oddelek za gospodarstvo 

dne 27. oktobra 1952. 
St. 3391/1 10095 

2174. 
Besedilo: Usnjarna KLO Železniki. 
Besedilo odslej: Usnjarsko podjetje, 

Železniki. 
Izbriše se Markelj Miro in vpišeta: 
Bertoncelj Franc, upravnik, Smid 

Ivan, računovodja, ki podpisujeta po 
zakonitih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja. . 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne 4. junija 1952. 
Št.   II-625/2-52 5534 

Besedilo: Krajevna elektrarna, Jezer- 
sko, ., 

Izbrišeta se Jekl Franc m Vrtnik 
Anton ter vpišeta: , , . 

Žagar Anton, upravnik, ki sopodpi- 
suje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil, in Krč Venceslav knjigo- 
vodja, ki sopodpisuje listine finančne- 
ga pomena po 47. členu szdgp. 

Št. 2297/2-52 6984 
Besedilo: Remontno podjetje, KLO 

Jezersko. .. 
Izbriše se Anžič Franc in vpiše se: 
Krč Venceslav, ki podpisuj v istem 

Št. 2196/2-52 6983 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dno 30. julija 1952. 

2176. 
Besedilo: Mestno prevozništvo, Kranj. 
Izbriše se šoba Jože in vpiše 
Cerne Avgust, z istimi pooblastili. 

MLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 
dne 13. oktobra  1952. 

Št 3513 9872 
2177. 

Besedilo: Krajevna gostilna »Pri mo- 
stu«, Vel. Kamen. 

Besedilo odslej: Gostilna občinskega 
ljudskega odbora Senovo, Vel. Kamen. 

Izbrišejo   se   Strel   Kari,   Božičnik 
Franc in Kink Anton, vpišeta pa 

Radej Jožko in Vehovar Branko, ki 
podpisujeta skupaj. 

Št. 8206/1-1952 9655 
Besedilo: Krajevna žaga, Vel. Kamen. 
Besedilo   odslej:    žaga   občinskega 

ljudskega odbora Senovo, Vel. Kamen. 
Izbrišejo   se   Strel   Karel,   Poljšak 

Franc, Kink Edvard in BožiSnik Franc, 
vpišeta pa 

Radej Jožko, in Vehovar Branko, ki 
podpisujeta skupaj. 

Št. 8205/1-1952 9654 
Besedilo: Čevljarstvo v Senovem. 

Št. 8202/1-1952 9652 
Besedilo: Gostilna v Senovem. 

Št. 8201/1-1952 9653 
Besedilo: Krajevna mesnica, Senovo. 

Št. 8204/1-1952 9657 
Besedilo: Krojačnica, Senovo. 

Št. 8203/1-1952 9656 
Pri vseh podjetjih se izbrišeta do- 

sedanja podpisnika Breznik Lovro in 
Sibila Silva, vpišeta pa 

Radej Jožko in Vehovar Branko, ki 
podpisujeta skupaj. 
OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 

dne 15. oktobra  1952. 
2178. 

Besedilo: Okrajna tovarna pohištva, 
Brežice. 

Besedilo odslej: Tovarna pohištva, 
Brežice. 

Izbriše se sopodpisnik dr. Zdolšek 
Josip. 
OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 

dne 23. oktobra 1952. 
Št.  7675/3-1952 9871 

2179. 
Besedilo: Mestno prevozništvo, Kr- 

ško. 
Podjetje preide v likvidacijo. V li- 

kvidacijski komisiji so: Kratochvil Jo- 
že, predsednik, skupaj z njim podpisuje 
Strle Ivan ali Murko Franc, člana. 

Št. 8595/1-1952 9868 

Besedilo: Mestno remontno podjetje, 
Krško. 

Podjetje preide v likvidacijo V li- 
kvidacijski komisiji so: Kratochvil 
Jože, predsednik, skupaj z njim pod- 
pisuje Jurčec Franc ali Mesesnel Gašo, 
člana. 

Št. 8594/2-1952 9867 
Besedilo: Mestno sodarsko podjetje, 

Kr«ko. 
Podjetje preide v likvidacijo. V li- 

kvidacijski Komisiji so: 
Kratochvil Jože, predsednik, skupaj 

z njim podpisuje Strle Ivan ali Kukovi, 
čič Jože, člana. 
OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 

dne 24. oktobra  1952. 
Št. 8598/1-1952 9870 

2180. 
Besedilo: Tovarna palic in lesne ga- 

lanterije, Mokrice (Raje 1). 

Podjetje preide v likvidacijo. K be- 
sedilu firme se doda še pristavek »T 
likvidaciji«. 

V likvidacijski komisiji so: Plazar 
Ivan, revizor OLO, predsednik, Sval 
Franc, gozdar, Kramer Stanko, tajnik 
Obč LO Vel. Dolina, člana. 

Vpiše se likvidator Stamatov Matil- 
da, uslužbenka, ki podpisuje skupaj Z 
enim članom komisije. 
OLO Krško,  oddelek za gospodarstvo 

dne 28. oktobra 1952. 
St.  7.992/2 9941 

2181» 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje, Videm ob Savi. 
Besedilo odslej: Krajevno gostinsko 

podjetje, Videm ob Savi v likvidaciji. 
V likvidacijski komisiji so: Zabkar 

Stane, knjigovodja, predsednik, Kro- 
šelj Pavel, uslužbenec, in Hartman 
Franjo, revizor OLO, člana. Predsed- 
nik sopodpisuje skupaj z enim članom. 
OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 

dne 31. oktobra 1952. 
St. 6775/1—1952 10.031 

2182. 
Besedilo: Splošna trgovina, Kamnik. 
Izbriše se Zabavnik Mato, knjigovod- 

ja in  vpiše: 
Kumer Ivo,  vodja komerc. oddelka, 

ki podpisuje spise finančnega in kre- 
ditnega pomena, v odsotnosti  računo- 
vodje. 

OLO Ljubljana okolica, oddelek za 
gospodarstvo 

dne 19. junija 1952. 
Ši 4188/1-1952 7068 

2183. 
Besedilo: Mestna restavracija, Litija. 
Vpiše se poslovalnica št. 3 na Grbi- 

nu, Pri Gorenjcu št. 10, z istim poslov- 
nim predmetom. 

OLO Ljubljana  okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 2. julija 1529. 
2184. St. 218-17/52 7452 

Besedilo:  Mestna ekonomija, Litija. 
Izbriše se Koderman Jože in vpiše: 
Smrekar Ivan, zač. upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno z že vpisano Turn- 
šek Danico, računovodjo, vse listine fi- 
nančnega pomena. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 12. decembra 1952. 

II št. 218/25-1-1952 8683 
2185. 

Besedilo: Eterična olja, industrijsko 
podjetje KLO Vrhnika. 

Besedilo odslej: >Jelka<, Vrhnika. 
Izbriše se Velkavrh Franc • in vpiše 
Mattias Anton, upravnik. 
OLO Ljubljana okolica, oddelek za 

gospodarstvo 
dne lb. septembra 1952. 

Št. II 1431/210-1952 8812 
2186. 

Besedilo: Občinska šivalnica, Vrhni- 
ka (sedež Stara Vrhnika). 

Z odločbo LO mestne občine Vrhni- 
ka, št. 1/1-566/52 z dne 23. IX. 1952, sta 
se Krajevna šivalnica in krojačnica, 
Verd in Krajevna šivalnica, Stara Vrh- 
nika združili v to podjetje. 

Za podjetje podpisujejo: 
Krašovec Ivana, poslovodja, samo- 

stojno, in Vašnik Franc, računovodja, 
ki sopodpisuje vse spise finančnega in 
kreditnega pomena. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 7. oktobra 1952. 
Il-št. 6943/1-1952 9752 



Stran 348 URADNI LIST Štev. 33 - 18. XI. 1952 

2187. 
Besedilo: Mestno remontno podjetje, 

Litiju, 
izbriše se Ribič Franc in vpiše: 
štrus Anton, upravnik. 
OLO Ljubljana okolica, oddelek za 

gospodarstvo 
dne  15. oktobra  1952. 

Št. 218/27-1952 9566 
2188. 

Besedilo: Uprava podjetij KLO, Dol. 
Logatec 

Z odločbo občinskega ljudskega od- 
bora Dol. Logatec, št. 13 z dne 16. III. 
1952 preide uprava v likvidacijo. 

Za upravo v likvidaciji podpisujejo: 
Kune Stanko, predsednik, skupaj z 
njim Lenarčič Ciril ali Treven Jakob, 
člana komisije. 
OLO Ljubljana okolica, oddelek za 

gospodarstvo 
dne 20. oktobra 1952. 
Št. ll-št. 1431/59-1952 9964 

2189. 
Besedilo:     Krajevna     restavracija, 

Medvode;  Krajevna  restavracija  »Na 
klancu«, Medvode; Delavsko-uslužben- 
ska restavracija, Medvode. 

Podjetja s združijo v novo firmo. 
OLO  Ljubljana  okolica,  oddelek 

za gospodarstvo 
dne 29. oktobra  1952. 

II št. 1431/271—52     ad 10124 
2190. 

Besedilo: Hotel »Prlck«, Ljutomer 
(Ulica 9. maja št. 4). 

Vpiše   se   poslovalnica   Kolodvorska 
restavracija in Kolodvorski bife, Lju- 
tomer. 

OLO Ljutomer, poverj. za finance 
dne 3. aprila 1952. 

St. 443 3356 
2191. 

Besedilo: Kleparska delavnica Raz- 
križje. 

St. 493 37•4 
Besedilo: Krajevna mizarska delav- 

nica, Razkrižje. 
St. 495 3773 

Pri obeh podjetjih se izbriše Rajh 
Ivan in vpiše 

Milhberger Jože, knjigovodja, ki 
podpisuje po zakonitih  pooblastilih. 

Besedilo: Krojaška delavnica, Raz- 
krije. 

Izbriše se Makovec Franc in  vpiše 
Milhberger    Jože,    knjigovodja,    ki 

podpisuje po zakonitih pooblastilih. 
St. 492 3770 

OLO Ljutomer, poverj. za finance 
dne 12. aprila 1952. 

2192. 
Besedilo: Mestna krojaška šiviljska 

delavnica, Gor. Radgona. 
Za podjetje podpisuje ad 9c še Ba- 

lažič Katarina, šiviljska pomočnica. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 17. julija 1952. 
Št. 11-31/36-52 6680 

2193. 
Besedilo: Čevljarska delavnica Sv. 

Miklavž. 
Izbrišeta se Vršič Alojz in Novak 

Anton ter vpišeta: 
Petek Anton, poslovodja in Zadravec 

Jožko. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 8. avgusta 1952. 
St. 11/1020—998/3 7262 

2194. 
Besedilo: Podjetje »Stražun«, ' čev- 

ljarstvo (Maribor, Pobrežje, Ulica 
XIV. divizije št. 67). 

Vpiše se: i 
Bedenik Franc, namestnik računo- 

vodje, ki podpisuje poleg poslovodje v 
odsotnosti računovodje listine denarne- 
ga, materialnega, obračunskega in kre- 
ditnega pomena. 
MLO Maribor, oddelek za gospodarstvo 

dne   17.  junija   1952. 
Št. Pov 56/132/52 6167 

2195. 
Besedilo: Krajevna gospodarska pod- 

jetja. Oplotnica »Slikarstvo«. 
Izbriše se Jelenko Ivan in vpiše 
Zigart Jože, upravnik. 

OLO,Maribor ok., odd. za gospodarstvo 
dne 20. septembra 1952. 

St. II—3687/19—1952 8922 
2196. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Trst« 
(Maribor, Tržaška 8). 

Izbriše se Auser Majda in vpiše: 
Beranič Ludvik, računovodja, ki pod- 

pisuje poleg upravnika vse listine de- 
narnega, obračunskega, kreditnega in 
materialnega pomeha. 
MLO Maribor, oddelek za gospodarstvo 

dne  1. oktobra   1952. 
Pov št. II 56/170 9066 

2197. 
Besedilo: Mestna plinarna, Maribor. 
Izbrišeta se ing. Tomšič Dušan in 

Petkovšek Ignac ter vpišeta: 
Mehle Anton, zač. v. d. ravnatelja in 

Košuta Franc, mojster instalater, ki 
podpisuje v istem obsegu kot ravna- 
telj, v njegovi odsotnosti. 

Pov št. 56/198 10.129 
Besedilo: Mestno obrtno podjetje 

»Avtomchanika« Maribor (Masaryko- 
va 17). 

Izbrišeta se Zupan Stanko in Novak 
Martin  ter  vpišeta: 

Simončič Janko, računovodja, ki pod- 
pisuje poleg ravnatelja listine denar- 
nega, materialnega, obračunskega in 
kreditnega pomena, in Simončič Metka, 
nižji finančni knjigovodja, ki podpisu- 
je v istem obsegu, v odsotnosti računo- 
vodje. 

Pov št. 56/200 10.133 
Besedilo: Mestna čevljarska delav- 

nica, Maribor (Orožnova 10). 
Izbriše se Bedenik Franc, namestnik 

računovodje. 
Pov. št. 56/193 10.125 

MLO   Maribor,  odd.  za  gospodarstvo 
dne 3. novembra 1952. 

2198. 
Besedilo: Krajevno podjetje, »Kra- 

jevni mline, Sv. Jurij, KLO RogašovcL 
besedilo odslej: »Mlin«, občinskega 

LO Rogašovci. 
Izbrišeta se Karnhauzer Viljem in 

Siačnjak Franc, ter vpišeta 
Špilak Štefan, predsednik in Lanj- 

šček Štefan, tajnik Obč. LO Roga- 
gašovci, ki bosta skupaj z upravnikom 
Maikočem Jožefom podpisovala vse li- 
stine. 
OLO M. Sobota, odd, za gospodarstvo 

dne 4. septembra 1952. 
Št/ II. 6320/1-52 8255 

2199. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Panoni- 

ja<, Dolnja Lendava. 
Izbriše se Rodi Bela, upravnik in 

vpiše 
Grzej Srečko, upravnik, ter šef ko- 

merciale Kovač Jože, ki bosta podpiso- 

vala z računovodjem Goncem Ludvi- 
kom. 
MLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dno 15. septembra 1952. 
Št. II. 6290/2-52 8604 

2200. 
Besedilo: Krajevni mlin, Sebeborci. 
Besedilo odslej: Občinski mlin, Se- 

beborci. 
Gospodarski voditelj odslej: Obč. 

LO Martjanci. 
Izbrišejo se Kerčman Pavel, škalič 

Ludvik in Kodila Janez. 
Št.   II.  8390/1-52 8784 

Besedilo: Krajevna žaga, Moravci. 
Besedilo odslej: Občinska žaga, Mo- 

ravci. 
Gospodarski voditelj odslej: Obč. LO 

Martjanci. 
Izbrišejo se Rac Štefan, Kuhar Josip, 

in Moreč Geza. 
Št.  II.  8391/1-52 8785 

Besedilo:  Krajevni mlin, Martjanci. 
Besedilo odslej: Občinski mlin, 

Martjanci. 
Gospodarski voditelj odslej: Obč. LO 

Martjanci. 
Izbrišejo se Balažic Jože, Norčič Ge- 

za in Benko Koloman. 
Št. II. 8392/1-52 8786 

Besedilo:   Krajevni   mlin,   NoršincL 
Besedilo odslej: Občinski mlin, Nor- 

šinci. 
Gospodarski voditelj odslej: Obč. LO 

Martjanci. 
Izbrišeta se Legen Jožef in Ovsenjak 

Štefan. 
Št. II. 8393/1-52 8787 

Vpišejo se pri vse podjetjih: 
Kuhar Jože, predsednik, Hari Pavel, 

tajnik,   Zelko   Štefan,   blagajnik   Obč. 
LO Martjanci. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 20. septembra 1952. 
2201. 

Besedilo: Mestno kolnrsko podjetje, 
Murska Sobota. 

Izbriše se Berke Štefan, in vpiše 
Sreš Alojzija,  računovodja,  ki  pod- 

pisuje vse listine skupaj  z poslovod- 
jem Podleskom Mirkom. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 24. septembra 1952. 
Št. II. 8494/1-52 8893 

2202.- 
Besedilo: Mestno vrvarsko podjetje, 

Murska Sobota. 
Izbriše se Berke Štefan in vpiše 
Švarc Klara, ki bo skupaj s poslo- 

vodjem Kerčmarjem Ivanom podpiso- 
vala za podjetje. 

St. II. 8876/1—52 9249 
Besedilo: Mestno pleskarsko podjetje, 

Murska Sobota. 
Izbriše se Berke Štefan in vpiše 
Svarc Klara, ki bo skupaj s poslo- 

vodjem Taljanom Janezom podpisovala 
za podjetje. 

St. II. 8877/1—52 9250 
Besedilo: Mestno mizarsko podjetje, 

Murska Sobota. 
Izbriše se Berke Stefan, računovodja 

in vpiše 
Svarc Klara, ki bo podpisovala sku- 

paj  s  poslovodiem  Ružičem  Jožefom. 
St. II. 8875/1-52 9248 

OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 
dne 6. oktobra 1952. 

2203. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

»Gostilna Horvat«, Murska Sobota. 
Izbriše se Franko Jolanka in vpiše 
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739. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Višnjeviku. 
Na podlagi sklepa občnega zbora se 

izbrišejo člani upravnega odbora: 
Sirk Karel inSirk Angel, vpišejo pa 

novi izvoljeni  člani 
Sirk Ivan, Višnjevik 19, Erzetic Jo- 

žef, Višnjevik 51, Turna  Alojz, Slav- 
ce 56. . . 

Okrožno   sodišče   v  Gorici 
dne  14. oktobra 1952. 

Zt 19/48-11 9615 
740. 

Besedilo: Vinogradniška delovna za- 
druga »Marinič Anton« ua Dobrovem. 

Po sklepu občnega zbora Vinograd- 
niške delovne zadruge >Marimč An- 
ton«, Dobrovo z dne 25. II. 1952 in 
občnega zbora Kmetijske zadruge z 
o. j. na Dobrovem z dne 23. III. 19?2 
se je slednja pridružila tej delovni 
zadrugi. . . . 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 15. oktobra 1952. 

Zt  235/48—9 9614 

7*1» . , i { Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. 
Hruševic. , , .    _ 

Na podlagi sklepa rednega občnega 
zbora 26. V. 1952 se izbrišejo Sabec 
Janez, Milbarčič Danilo, Stegelj Ma: 
tovž in Osana Marija, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Sajevic Jakob, kovač, Hruševje 43, 
Penko Franc, Mala brda 1, Zitko Jože, 
Strane 22, kmeta. . . 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 23. oktobra 1952. 

Zt 9/47—33 994^ 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga »Ljubo Sercer« z omejenim jam- 
stvom v Brestu. v 

Na izrednem obenem zboru 14. •. 
1952 je zadruga prenehala poslovati m 
prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom >v likvidacijic 

Likvidatorji so: Saje Franc, kmet, 
Brest 26, Staniša Ivan, delavec, Brest 2b, 
Laknar Alojz, kmet. delavec, Brest, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. oktobra 1952. 

Za dr VII 48/5 997T 
743 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga, Radoslavci. ... 

Vpišejo    se    člani    reorgamzacijskc 
komisije: Dajčer Ludvik, Rakusa Ja- 
nez, Filipič Ludvik, zadružniki v Rado- 
slavcih, ki podpisujejo po dya skupaj. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. oktobra 1952. 

Zadr V 64 5488 
744 , 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga, Lukavci. .     .. ,    . 

Vpišejo se člani reorgamzacijskcî ko- 
misije: Dunaj Alojz, predsednik,. Vaii- 
potič Franc, Makovec Franc .Šalamun 
Jože, zadružniki v Lukavcih, ki podpi- 
sujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 1«. cktobr. 19-        9487 

74? 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

V Nartodî'agi sklepa občnega zbora 21. 
•.  1952 so se spremenila P^n

Za 

družni delež znala odslej 1.000 mn. 

Izbrišejo se Starešinič Jože, Simčič 
Mirko, Zorn Otmar, Žunič Ivan, Žunič 
Franc, Žunič Miko, Ivanušič Jože, No- 
vak Miko in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Novak Stanko, pos. sin, Preloka 21, 
Ivanuš Miko, Valeti 9, Miketič Jože, 
Javini 50, Pavnovič Peter, Pavnoviči 
11, posestniki; Starešinič Janko, Žunrii 
3, Radovič Franc, Preloka 64, delavca, 
in pooblaščenca za sopodpisovanje Plut 
Alojzij, pos., Preloke 19 ter Kozan Fa- 
ni, poslovodja, Preloka. 

Zadr III 88/2 9716 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Radovici. 
Na zboru 2. III. 1932 so se spremeni- 

la zadružna pravila. Zadružni delež 
znaša odslej 500 din. 

Izbrišejo se Petric Alojz, Rezek Jože, 
Radoš Martin, Mazi Anton, Rajk An- 
ton in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Cesar Stanko, Krašnji vrh 28, Sla- 
bodnik Stanko, Radovica 65, Matekovič 
Janez, Radovica 66, Bajuk Janez, Ra- 
dovica 15, kmetje. 

Zadr III 82/4 9714 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne  18. oktobra  1952. 
746. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Trebnjem. 

Izbriše  se Rijavec  Alojzij  in  vpiše 
novi izvoljeni član upravnega odbora 

Arko Ivan, tehnik, Trebnje 24. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 22. oktobra 1952. 
Zadr I 71128 9828 

747. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 

v Velikem Cirniku. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

25. V. 1952 se izbrišeta Urbančič Sandi 
in Cerkovnik Ivan ter vpišeta nova iz- 
voljena člana upravnega odbora 

Peček   Anton,   Svinsko   47   in   Ceh 
Franc, Mali Cirnik 11, kmeta. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dno 24. oktobra 1952. 

Zadr IV 6/3 9944 
748. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Krškem. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
26: II. 1950 se izbrišejo Pfeifer Jože, 
Lokovšck Jože, Rumpret Franc, Meršoi 
Filip, Kerin Lojze, Voglar Jože, Sker- 
janc Antonija, Zugelj Barica, Pompe 
Jakob in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kriger Edvard, mesar, Krško 9, 
Pavlin Jožefa, kmetica, Golek 8, Božič 
Janez, Pijavško 16, Levičar Lado, kmet. 
sin, Sv. Lovrenc 24, Levičar Anton, 
Cesta pri Krškem, Arnšek Franc, Cre- 
tež 16, Sriber Alojz, Krško 100, kmetje, 
Hafner Roži, kmet. hči, Gunte 1, Šinko- 
vec Alojz, kmet sin, Trška gora 19. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
11. II. 1951 se izbrišejo Kriger Edvard, 
Levičar Lado, Levičar Anton, Arnšek 
Franc, Hafner Roži in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Mavscr Jože, kmet. sin. Gora Sv. Lo- 
vrenca 4, Levičar Jože, kmet. sin, 
Cesta 19, Pompe Drago, kmet, Trška 
gora 5, Levičar Jože, kmet. sin Cesta 4 
in Naroglav Jože, kmet, Strmo rebro 1. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
17. II. 1952 so se spremenila zadružna 
pravila. Članski delež se zviša od 100 
na 500 din. 

Izbrišejo se Ivanuš Edo, Pavlin Jo- 
žefa, Šnber Alojz, Šinkovec Alojz, 
Levičar Jože, Pompe Drago, Naroglav 
Jože in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Rumpret Franc, Krško 38, Dolinšek 
Franc, Krško 72, Voglar Jože, Sp. Pi- 
javško 3, Zorič Franc, Trška gora 7, 
kmetje. Levičar Lado, nameščenec, 
Gora 24, Levičar Janez, Cesta 7 in Pod- 
logar Miha, Gunte 8, kmeta. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 25. oktobra 1952. 

Zadr III 58/5-4 9945 
749. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Me- 
tliki. 

Na podlagi sklepa obč. zbora 4. ' V, 
1952 se vpiše sprememba pravil. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Metliki. 

Članski delež znaša 1.000 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge z 
JOkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Upravni odbor je isti kot v letu 1951. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 28. oktobra  1952. 
Zadr I 29/70 10006 

Izbrisi 
"50. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j, 
v Tolminu v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 30. oktobra 1952. 
Zt 124/48-15 100O7 

751. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Udni boršt« v Dupljah. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. oktobra 1952. 

Zadr VII 38/5 9978 

Razglasi sodišč 

Su 29-III/52-43 ,8715 
OKLIC 

za dvig sodnih pologov 
Pri podpisanem sodišču so v hrambi 

tile civilni pologi, ki lie niso realizirani 
in so hranjeni v Narodni banki FLRJ, 
Centrali za LR Slovenijo, podružnici v 
Črnomlju: 

1. Verderber Franc in Matija, Obrh 
št. 11, 2.414.72 din 

2. Mušič Miha,  1121 din 
5. Vlahovič Ivan, 1017 din 
4. Brula Janez, 1072 din 
5. Stanič Janez, 2795 din 
6. štaudohar Kata, 1766 din 
7. Štajer Štefan, 1056 din 
8. Kukar Jože, 1934 dm 
9. šuštarič Marija, 2562 din 
10. Šuštar Marjeta, 1563 din 
11. Šuštar Ivanka,  1560 din 
12. Šuštar Ana, 1563 din 
13. Weiss Janez, 1825 din 
14. Medved Ivan, 1969 din 
15. Vrbanec  Ana,   1114 din 
16. Deslič Ana, 1452 din 
17. Kobe Jože, 2321 din 
18. Stegne Franc, 1061 din 
19. Žunič Miko, 1455 din 
20. Leser Marjeta, 1283 din 
21. Barič Josip, 1742 din 
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22. Kure Jože, 2112 din 
23. Kralj Janez, 1098 din 
24. Flek Vinko, 1414 din 
25. Bulat Milica, 2090 din 
26. Ferderber Miha, 1210 din 
27. Staudohar Pavel, 3102 din 
28. Črnvč Jože, 1278 din 
29. Grahek Jože, 1238 din 
30. Žutej Marija, 1630 din 
31. Gešelj Josip, 1942 din 
32. Puhek Janez, 2672 din 
33. Ilenič Janez, 2842 din 
34. Vranešič Anton, 1777 din 
35. Gortan Florijan, 1633 din 
36. Kobe Matija, 1114 din 
37. Rožič Janez, 2729 din 
38. Lamut Jože, 1291 din 
39. Žvab Janez, 2729 din 
40. Butala Ana, 1507 din 
41. Smuk Anton, 10S9 din 
42. Jerman Josip, 1652 din 
43. Rogina Jožefa, 1140 din 
44. Mihelič Alojzij, 3115 din 
45. Perse Katarina, 2750 din 
46. Štalcer Janez, 2307 din 
47. Benac Anton, 1286 din 
48. BeDac Ivan, 1286 din 
49. Benac Kata, 1286 din 
50. Starešinič Miko, 3998 din 
51. Perušič Marija, 1277 din 
52. Žunič Nikolaj, 1458 din 
53. Mestna hranilnica Črnomelj, 1038 

dinarjev 
54. Fabjan Alojzij, 1306 din 
55. Posojilnica Črnomelj 1353 din 
56. Mestna hranilnica Črnomelj 4560 

dinarjev 
7. Crnič Ivana, 3297 din 
58. Müller Karel, 20S4 din 
59. Mestna hranilnica Črnomelj, 2506 

dinarjev 
60. Ma tko vie Franc, 6606 din 
61. Matkovič Leopold, 6608 din 
62. Matkovič Jože, 6608 din 
63. Matkovič Miha, 6608 din 
64. Čemas Peter, 3356 din 
65. Berghaus Josip, 3846 din 
66. Potočnik Zorica, 3882 din 
67. Potočnik  Marjanca, 2947 din 
68. Benčič Franc in drugi, 1107 din 
69. Kump Angela, 2154 din 
70. Kump Alojzij, 2154 din 
71. Hlupar Janez, 2212 din 
72. Rogina Lojze, 1090 din 
73. Kocjan Leopold, 2390 din 
74. Kocjan Jože, 3399 din 
75. Kocjan  Jože oziroma  Ana, 2353 

dinarjev 
76. Verderber Peter, 2640 din 
77. Jerman Karlina, Danica, Marija 

in Vinko, 2569 din 
78. Jerman Karel, 1901 din 
79. Požek Jožef, 1303 din 
80. Balkovec Peter, 1942 dm 
81. Radovič Jurij, 6759 din 
82. Adam Jožefa, Veliki Nerajec 10, 

25«9 din 
83. Mladoletni otroci BenSč,   Črno- 

melj 66,  1118 din 
S4. Odkupnina za razlaščeno zemlji- 

šče za cesto Črnomelj—Loka, 1936 din 
85. Starešinič Boris, Sečje selo 5, 1680 

dinarjev 
86. skrinjar Janez, ČreŠnjevec, 1177 

dinarjev 
87. Stubljar Ana in Barbara, 1158 din 
88. Starina Anton,   Marija in Jože, 

Štreklievec 1, 1353 din 
89. Judnič Jože, Kal 7, 1872 din 
90. Horvat Jože, •••••• 9,1198 din 
91. Maruceli Marija in Jože, 2640 din 
92. Furlan Franc, 2279 din 
93. Križan Jože, Otok 34, 7350 din 

94. Kambič Martin, 1279 din 
95. Malešič Terezija, 1350 din 
96. Plut in Smolič, 2662 din 
97. Kambič Matija in drugi. 2165 din 
98. Tončič Stanislav, -1606 din 
99. Novak Fožefa, 1683 din 
100. Golobic Matija, Brezova reber 9, 

1270 din 
101. Ogulin Jože, 3015 din 
102. Težak Marija in drugi, 3058 din 
103. Miklavec Bara, 5272 din 
104. Agnič Jože, 18.400 din 
105. Goršič Jože, Ljubljana, Tyrseva 

82 in drugi, 3306, din 
106. Malesič Terezija, 2969 din 
107. Hrnjak Niko, Brašljevica 34, 

1424 din 
108. Plut Jože, Grm 25,  1770 din 
109. Matozelj Franc, Vavpčja vas 85, 

1244 din. 
Vsi, ki imajo pravico do gornjih po- 

logov se pozivajo, da se v treh mesecih 
po objavi tega oklica v »Uradnem li- 
stu« zglase pri podpisanem sodišču in 
zahtevajo izplačilo denarja, sicer se bo 
izreklo da je depozit zapadel. 

Ta oklic velja tudi za vse tiste, ki 
jih je sodišče posebej pozvalo, da za- 
htevajo izdajo pologa in v tem oklicu 
niso navedeni. 

Poleg gornjih zneskov hrani sodišče 
še precejšnje število pologov do zne- 
ska 1000 din. Vsi ti pologi so razvidni 
iz seznama na sodni deski in pri vseh 
občinskih ljudskih odborih okraja Čr- 
nomelj in velja za vse te zneske isto, 
kot je zgoraj navedeno. 

Okrajno sodišče v Metliki 
dne 4. avgusta  1952. 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

l'osta vi jeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče n, znano, 
na n]ibovo nevarnost in stroške, dokler 
se sami ce zglasijo ali no imenujejo po- 

oblaščence 
Tožbe za razvezo zakona: 

G 437/52-4 10196 
Narobe Marija, snažilka, Ljubljana, 

Celovška 57, proti Narobe Mirku, ne- 
znanega bivališča. Razprava bo 4. XII. 
1952 ob 12. uri pri tem sodišču, v sobi 
št. 79/1. Skrbnik je Pogačnik Oliva, 
Ljubljana, Medvedova 17. 
G 757/52-2 10197 

Santoro Ana, nameščenka, Ljubljana, 
Mivka 32, proti Santoro Francu, ne- 
znanega bivališča. Razprava bo 4. XII. 
1952 ob 13. uri pri tem sodišču, v sobi 
79/1. Skrbnik je Lavrič Mira, gospodi- 
nja, Ljubljana, Svabičeva 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. novembra 1952. 

Amortizacije 
Urede se postopanje ta amortizacijo 
vrednotnic, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnice izrekle 

za nov,--!jnine 
I R 499/51—6 1359 

Bolko Milan, Lokovec 157, prosi za 
amortizacijo izgubljene hranilne knji- 
žice obrtne posojilnice v Ajdovščini, 
št. 3549, z vlogo 5.026.50 lir. Priglasitve- 
ni rok: šest mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 9. februarja 1952. 

I R 354/52 4754 
Porenta Ivan star., torbar, Virmaše 

16, p. Skofja Loka, prosi za amortiza- 
cijo izgubljene zavarovalne police št. 
42608 bivše Slavije, jug. zavarovalne 
banke v Ljubljani, prevzete po DOZ 
v Ljubljani. Zavarovanec: Porenta Ivan, 
roj. 17. XII. 1898 in Porenta Marija roj. 
Okršlar 2. II. 1904, zavarovalna vsota 
100.000 din, začetek zavarovanja 1. X. 
1936, konec 1. X. 1961; koristnik ob do- 
živetju oba, v primeru smrti pa pre- 
živeli. Priglasitveni rok: dva meseca 
od te objave. 

•   Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne  10. marca 1952. 

II R 433/32—3 8459 
Jurečko Alojz, tkalski mojster v Mu- 

riboru. Istrska 4, prosi za amortizacijo 
življenjske police št. 299197 na ime Ju- 
rečko Stanko, ki je bila baje ukrade- 
na, zavarovalni znesek 10.350 din, izda- 
no od Vzajemne zavarovalnice, odd. 
Karitas, zdaj Državni zavarovalni za- 
vod FLRJ, ravnateljstvo za LRS v Ljub- 
ljani. Priglasitveni rok: dva meseca od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 10. septembra 1952. 

II R 432/52 7966 
Očko Simon, upokojenec, Maribor, 

Marmontova 13, prosi za amortizacijo 
izgubljene zavarovalne police Držav- 
nega zavarovalnega zavoda, ravnatelj- 
stvo za LRS v Ljubljani, št. 113673, za- 
varovalna glavnica 1.980 din in tarifni 
povišek 200 din, skupaj 2.180 din; ko- 
ristnik police ob smrti prinositelj, skle- 
nitelj in plačnik zavarovanja Očko 
Simon. Priglasitveni rok: dva meseca 
od te objave. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 25.  avgusta 1952. 

II R 431/52-4 10105 
Babšek Terezija, delavka, Zg. Radva- 

nje, Maroltova 37, prosi za amortiza- 
cijo izgubljene življenjske police št. 
32.373 na ime Žižek Uršula; zavarovani 
znesek 3.000 din, izdano od Vzajemue 
zavarovalnice, oddelek Karitas, zdaj 
Državni zavarovalni zavod FLRJ, rav- 
nateljstvo za LRS v Ljubljani. Prigla- 
sitveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče I Maribor 
dne 28. septembra 1952. 

I R 1034/52—3 10144 
Soklič Jakob, mestni župnik, Slovenj 

Gradec, prosi za amortizacijo izgub- 
ljene hranilne knjižice bivše Okrajne 
hranilnice v Slovenjem Gradcu, št, 
20963, >Na dober namene, 1028 din; št. 
22513, »Na dober namene, 1004 din; 
št. 24550, Nadarbina župnije Šmartno 
pri Saleku, 2008.58 din in št. 22127, Pro- 
stija Dravograd, 2231 din: — hranilne 
knjižice bivše Hranilnice in posojilnice 
Slovenj Gradec, št. 1463, Cerkev sv. 
Radegunde, 1876 din, št. 1464, Cerkev 
sv. Duha, 1250 din, št. 1564, Cerkev D. 
M. na Jc/eru, 1126 din. št. 157, Cerkev 
sv. Ulrika, 1575 din, št. 1603, Cerkev 
sv. Urha, 1765 din. št. 435. Farmi cer- 
Jurij, 3016 din. skupaj 19.255.58 din. 
Priglasitveni rok: tri mesece od te ob- 
jave. 
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 

dne 22. oktobra 1952. 
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Oklic dedičem 
naj v danem roku priglasijo sodišču tro- 
je dedne pravice ali imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih bo si cor pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, oesprejeti de- 
leži pa bodo izročeni državi oziroma jih 
bo za dediče, ki «o znani, a neznanega 

bivališča, hranil skrbstveni organ 
O 462/52—5 9876 

Smrečnik Jožef, roj. 24. II. 1863, zem- 
ljiškoknjižni lastnik nepremičnine vi. 
štev. 49 k. o. Sv. Danijel 24. p. Vuze- 
nica. je 11. VIII. 1863 umrl. Dediči po 
izjavi Otilijc Jakob niso znani. Prigla- 
sitveni rok: 6 mesecev od te objave. 
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 
 dne 27. septembra 1932. 

Razne objave 

Razpisi 
Št. 889/52 10170 

Rektorat univerze v Ljubljani raz- 
pisuje mesto asistenta v botaničnem 
inštitutu prirodoslovne matematične 
fakultete. 

Univerza v Ljubljani 
Prorektor: Dr. Kušej 1. r. 

St. 949/2—52 10520 
Rektorat medicinske  visoke šole v 

Ljubljani razpisuje 
2 asistentski mesti na instiutu za 

sodno medicino. 
Prednost imajo zdravniki z bolniško 

ali splošno zdravniško prakso. Prošnje 
je treba vložiti na rektoratu, Vrazov 
trg 4/1, do 1. februarja 1953. 

Rektorat Medicinske 
visoke  šole  v Ljubljani 

D.  št. 36217/P-1952 10491 

Sprememba poštnega okoliša 
Od 1. XII. 1952 dalje bo poŠta Luče 

pri Ljubnem poslovala pod nazivom 
Luče ob Savinji. 
Direkcija, pošte, telegrafa in telefona, 

Ljubljana 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj T danem roku priglasijo terjatve 
oziroma poravnajo svoje obveznosti do 
podjetij v likvidaciji, sicer se bodo dolgovi 

sodno izterjali 
Št. 35/52 ,     1W*5 

Ekonomija tovarne usnja >Konus< v 
Slov. Konjicah je po sklepu upravnega 
odbora prešla v likvidacijo. I rigJasi- 
tveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

St I 225/104-52 „  • 101.W 
KDZ >Jože Lacko« Sp. Radvanje, 

Streliška 150 pri Mariboru je s 1. Al. 
1952 prešla v sklop Državnega kmetij- 
skega gospodarstva. Priglasitveni rok: 
do 30. XI. 1952. Uprava 
Št   4 9878 
, Z odločbo OLO Krško, št. 7992/1 z 
dne 4. X. 1952 je podjetje Tovarna pa- 
lic iti lesne galanterije, Mokrice, p. Je- 
senice na Dol. prešlo v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
10403 

, L odločbo MLO glavnega mesta Ljub- 
ljane, št. G 1957/52 z dne M. A. 19?- 
ie prešlo Državno gospodarsko podjetje 

>Kovačnica KLO Kozarje-Podsmreka« 
s sedežem v Kozarjah 39 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
Štev. 326—5/4—52 9546 

Po sklepu Obč. LO Mokronog je Ob- 
činsko gostinsko podjetje Mokronog 
prešlo v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
Štev. 44/52 10046 

Z odločbo Obč. LO Logatec št. 1027 z 
dne 14. X. 1952 so prešla podjetja >Kra- 
jevna vodovodna delavnica« in >Kra- 
jevna žagac v Dol. Logatcu v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 30 dni po tej 
objavi. 

Likvidacijska komisija 
St. 249/52 10008 

Po sklepu zbora zadružnikov Kme- 
tijske zadruge z o. j. Šmarje, okraj 
Gorica z dne 20. septembra 1952, se 
zadruga združi s Kmetijsko zadrugo 
Branik in preneha s poslovanjem. Pri- 
glasitveni rok: do 20. XI. 1952. 

Kmetijska zadruga Branik 
10106 

Podjetje >Pekarna<, Ljubljana, Med- 
vedova 38 je prešlo na podlagi odločbe 
MLO Ljubljana G 3485/52 s 1. XI. 1952 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 45/52 10047 

Okrajno gostinsko podjetje Restav- 
racija, kavarna in bar >Pri Mlinarje- 
vem Janczu<. Teharje, je z odločbo 
OLO Celje okolica, št. 1-6349-2/52 pre- 
šlo z dnem 16. X. 1932 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
10395 

Ekonomija podjetja >Tesar<, Brvace 
12 pri   Grosuplju se z dnem   30. XI. 
1952 likvidira. Priglasitveni rok: do 25. 
XII. 1952. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicajejo 

Andlovic Justin, Ljubljana, osebno 
izkaznico številka 27807, izdano v Go- 
rici. 10176 

Avtopromet Gorica, ©vid. tablico to- 
vorne prikolice znamke OMIR, št. S- 
7816. 9903 

Avzner Marija, Sv. Ilj 44, p. Drem- 
lje osebno izkaznico St. F-0672936 in 
reg. št. 51820. 9850 

Babšek Dimitrij, Ljubljana, indeks 
pravne fakultete, izdan, od univerze v 
Ljubljani. 10• 

Babšek Marija, Ljubljana, Marenči- 
čeva 3, osebno izkaznico, reg. številka 
33453/51, ser. št. F-0055763, izdano v 
Ljubljani. 10150 

Bajde Marija, Maribor, Studenci, 
Limbuška 86, osebno izkaznico, reg. št. 
45222, serij. št. 47408, izdano 1951 v 
Mariboru. 10367 

Bambič Franjo, tehnik sekcije za 
vzdrževanje proge, Gorica, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 29.797, ser. št. 0028294, 
izdano v Mariboru, in dovolilnico za 
obmejni pas, izdano 1. X. 1952 v Po- 
stojni. 10413 

Bartol Vida, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0554452, reg. št. 8142, iz- 
dano v Kočevju. 10271 

Belavič Marko, Ljubljana, Trubarje- 
va 31, univ. izkaznico TVš v Ljublja- 
ni. 10151' 

Bele Franc, šofer pri >Cegradu<, No- 
vo mesto, šoferski talon št. L       10189 

Belič Roman, Ljubljana, Stari trg 2, 
šofersko izkaznico štev. 7901, in pro- 
metno knjižico, evid. štev. S-1034, iz- 
dano v Ljubljani. 10441 

Bizjak Anton, Borovnica 72, evid. 
tablico motornega kolesa znamke 
>NSU«, št. S-2152. 10301 

Blaž Ladoslav, Ljubljana, dijaško 
knjižico železniške industrijske šole v 
Ljubljani. 10388 

Boh Ivan, Gumnišče 17, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F-0134869, reg. št. 15071, 
izdano  od  PNU Ljubljana  okolica. 

10302 
Boh Ivan, Gumnišče 17, sindikalno 

izkaznico, izdano v Ljubljani in želez- 
niško mesečno vozno karto, izdano v 
Škofljici. 104U 

Brajnik Emil in Brajnik Marija, 
Ljubljana, Poljska pot, Moste, potni 
list, izdan v Ljubljani. 10389 

Bregar Janez, Laucova vas 2, Vi- 
dem pri Ptuju roj. 19. XII. 1911, oseb- 
no izkaznico, izdano v Ptuju, ser. št. 
0256576, reg. št. 14262. 10145 

Breznik Marija, Maribor, Pobrežje, 
Ulica XIV. divizije 81, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 16289, ser. št. 0013294, iz- 
dano 1951 v Mariboru. 10379 

Bučar Marija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 34575/51, ser. štev. 
F-0056885,  izdano  v Ljubljani.     10272 

Bndja Avguštin, Slov. Bistrica, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 15180, ser. štev. 
0768600, izdano 1951 v Poljčanah.  10380 

Cimeman Ana, Križna 45, Moste 
osebno izkaznico, reg. št. 33593/51, ser. 
št.F-0055903, izdano v Ljubljani.    10112 

Cuznar Jakob, roj. 6. VII. 1932, Rate- 
če 9, Kranjska gora, osebno izkaznico, 
izdano v Radovljici, reg. št 450, ser. 
Št.   0297160. 9775 

Čelofiga Kari, Razvanje pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg. št 9872, ser. 
št 0585457, izdano 1951 od OLO Mari- 
bor okolica. 10077 

Čuček Valentin, Kutinci 1, p. Videm 
ob ščavnici, osebno izkaznico, reg. St. 
15550, ser. št. G-0072560. 10010 

Danko Mirko, Maribor, Koroška 67, 
tri talone k šoferski izkaznici •. reda 
vozniške knjižice št. 3466, izdano 15. 
IX. 1948 v Maribortf. 10064 

Ditrih Marija, Maribor, Partizanska 
43, osebno izkaznico, reg. št. 28874, ser. 
št. 0022033, izdano 1951  v Mariboru. 

10375 
Dolinar Milan, Slov. Javornik, Mla- 

dinska 10, roj. 12. VIL 1915, osebno 
izkaznico, reg. št. 2424, ser. št. 0347134, 
izdano na Jesenicah. 10011 

Droč Stojan, Lenart. Ptujska 10, Slov. 
gorice, osebno izkaznico, reg. št. 49161, 
ser. št. 49683, izdano v Mariboru 1951, 
orožni list reg. št. 526, izdano v Mari- 
boru. 10386 

Erlač Jurij, kovač, roj. 17. IV. 1890, 
Gradiš IMM, Vuzonica, osebno izkazni- 
co ser. št 21481, izdano v SJor. Grad- 
cu. 10048 
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Fajdiga Franc, Sodražica 50, osebno 
izkaznico, reg. št. 927?, ser. številka 
0555587. 9980 

Faninger Ernest, Ljubljana. Galusovo 
nabrežje, osebno izkaznico, ser. štev. 
F-0098513, reg. št. 76205/51, izdano v 
Ljubljani. 10113 

Fašner Janko, Lukavci 57 pri Lju- 
tomeru, izkaznico rez. oficirjev v 
Ljutomeru, ser. • (PU) št. 18109.   9948 

Ferant Bogomila, Maribor, Heroja 
Bračiča 16, osebno izkaznico, reg. št. 
667, ser. št. 0002577, izdano 1950 v Ma- 
riboru. 10375 

Ferenček Ernest, roj. 14. IV. 1907, 
Vučja gomila, p. Bogojina, ser. štev. 
0120264, reg. št. 38554, izdano v M. So- 
boti. 9661 

Frigidi Majda, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 91672/51, ser. štev. 
F-0113982, izdano v Ljubljani.       10324 

Galjot Marija, Velesovo 12, roj. 12. 
VII. 1932, osebno izkaznico, reg. štev. 
15537, izdano v  Kranju. 10170 

Gcrjcvič Marija, Mibalovec 36, Do- 
bova pri Brežicah, roj. 24. XII. 1930, 
osebno izkaznico, ser. št. l''-0368406, 
reg. št. 5096, izdano v Krškem.     10049 

Glavan Ignacij, Malo Crnclo, Stična, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0010176, 
reg. št. 9866, izdano od PNU Ljubljana 
okolica. 10442 

GlinSek Fani. Sv. Mihael 60, p. Šem- 
pas, osebno izkaznico, ser. št. 0306714, 
reg. St. 434506, izdano v Gorici.    10267 

Golob Terezija, Ljubljana, Mestni trg 
17, osebno izkaznico, reg. št. 7708, ser. 
št. 0184018. in knjižico za kurivo št. 
2702 »M«, izdano od poveljstva LM v 
Ljubljani.   . 10273 

Gosak Štefanija roj. Možgan, Lušečka 
vas 69, p. Poljčane, osebno izkaznico 
št. 279. , 9773 

Grego Ada (Jolanda), Grahovo ob 
Bači, osebno izkaznico, ser. št. 0393801, 
reg. št. 15491, izdano v Tolminu.     9774 

Grilc Ljudmila roj. 21. II. 1933, Grad 
20, p. Cerklje pri Kranju, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 11.585, izdano v Kra- 
nju. 10296 

Grohman Franjo, Maribor, Belačevo 
4, osebno izkaznico, reg. št. 8581, ser. 
št. 0009791, izdano 1951 v Mariboru. 

10381 
Habijan Martina, Ljubljana, osebno 

izkaznico, reg. št. 53996/51, ser. št. F- 
0056306,  izdano  v  Ljubljani. 10152 

Habjan Martina, Ljubljana, sindi- 
kalno izkaznico št. 26225, izdano v 
Ljubljani. 10325 

Harmel Janez, Ljubljana, Kosovclo- 
lova 25a, osebno izkaznico, reg. št. 
22239/50, ser. št. F-0044549, izdano v 
Ljubljani. 10114 

Ileberle Marija, roj. 1. XI. 1928, Bled, 
spričevalo o enoletni kmetijski šoli v 
Poljčah na Gorenjskem v letu 1946/47. 

10407 
Hladnik Ljudmila roj. Snoj, Jesenice, 

Gosposvetska 9/1, osebno izkaznico, ser. 
št. G-0355199, reg. št. 10489, izdano na 
Jesenicah. 10201 

Hojnik Antonija, Domava 10, p. Mo- 
škanjci, osebno izkaznico', ser. št. F— 
0268125, reg. št 24815, izdano 23. II. 
1951. 9S79 

Horvat Agneza, roj. 18. I. 1929 v Pe- 
čarovcih 93, M. Sobota, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 12622, ser. št. 0094332. 

10357 
Horvat Karel, pismonoša, Slatina Ra- 

denci,   osebno   izkaznico,   ribolovsko 

karto, sindikalno knjižico in izkaznico 
za znižano vožnjo. 10050 

Horvnth Štefan, Budinci 23, p. Veliki 
Dolenci, roj. 1886, osebno izkaznico št. 
36811. 10171 

Hostnik Marija, Maribor, šentiljska 
153, osebno izkaznico, reg. št. 29850, 
ser. št. 0028009, izdano 1951 v Maribo- 
ru. 10066 

Hren Gvido, Vel. Slatnik, Novo me- 
sto, osebno izkaznico, ser. št. 0324182, 
reg. št. 8867, izdano 12. II. 1952 v No- 
vem mestu. 9881 

Hripun Elija, Ljubljana, Pod turnom 
4, osebno izkaznico, reg. št. 81881/52, 
ser. št. F-0104191, izdano v Ljublja- 
ni. 10177 

Hrovat Frančiška, Idrija, Rudarska 
10, osebno izkaznico, reg. št. 4023, ser. 
št. F-0555535. 10423 

Igličar Franc, Notranje gorice, Ple- 
šivica 20, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, ser. št. 0123525, reg. št. 19215, 
spomenico 1941 št. 16579 in orožni list, 
za samokres, kaliber 9, št. 720488, ob- 
javljen v Ur. listu LRS, št. 31/52 z 
dne 28. X. 1952, ker so se listine našle. 

10305 
Jankovič Kostja, Kranj, Prešernova 

6, indeks in univerzitetno izkaznico 
pravne fakultete univerze v Ljublja- 
ni. 10153 

Jamrovič Ivan, Brežice, osebno izkaz- 
nico, izdano v Krškem in šofersko iz- 
kaznico III. razreda, izdano v Ce- 
lju.. 10078 

Jeriček Franc, Ljubljanu, Poljanski 
nasip, osebno izkaznico št. 36977, iz- 
dano v Novem mestu. 10390 

Ježek Zdenka, Smartinsku 9, osebno 
izkaznico, reg. št. 15969/50, ser. štev. 
F-0038279, in mesečno vozno karto ECZ, 
izdano v Ljubljani. 10391 

Jcžovnik Jože, avtoprevozništvo, Šo- 
štanj, evid. tablico avtomobila »Tutra«, 
št. Š-3154. 10031 

Jonka Gabrijela, Ljubljana, Kri/na 
64, osebno izkaznico, reg. št. 37578/51, 
ser. št. F-0059888, izdano v Ljubi in- 
ni. 10178 

June Helena, Ljubljana, Bežigrad 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 25413/51. ser. 
št. F-0047725, izdano v Ljubljani.   10445 

Jutriša Albert, Loke 193, Trbovlje, 
osebno izkaznico, ser. št. F- 722852, reg. 
št. 9542. 10202 

Kamcnič Anton, Rudniški internat, 
Kočevje, roj. 16. 1. 1913, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0239323, reg. št. 6813, iz- 
dano v Dol. Lendavi in vojaški izkaz 
št. 106. 9621 

Karba Feliks, Ljubljana, Celovška 41, 
osebno izkaznico, reg. št. 77214/51, ser. 
št. F-0099124, in sindikalno izkaznico, 
izdano v Ljubljani. 10304 

Kavčič Alojz, Zali hrib, Skaminova 
8, roj. 9. VI. 1934, osebno izkaznico, 
ser. št. 0302918, reg. št. 22238, izdano v 
Gorici. 9758 

Kavšck Marjana, Gotna vas 27, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0319041.        10058 

Klemenčič Katarina, Kovor 45, p. 
Križe, osebno izkaznico, ser. št. 0191182, 
reg. št. 1872, izdano v Kranju.        10052 

Kiep Genovefa, Voličina 99 v Slov. 
goricah, osebno izkaznico, reg. št. 19037. 
ser. št. 0386715. izdano 1951 nd OLG* 
Maribor okolica. 10382 

Kmetijska zadruga z o. j. Hotavlje, 
evid. tablico poltovornega avtomobila 
znamke »Opel-Blitz<, št. S-2601.   10326 

Kobola Frančiška, roj. 11. II. 1927, 
šalka vas 87, Kočevje, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 6757, ser. št. 0553007, iz- 
dano v Kočevju. 10434 

Korbar Julka, Moste 66 pri Kamniku, 
osebno izkaznico, ser. št. 0446800, reg. 
št. 490, izdano od PNU Ljubljana oko- 
lica. 10180 

Kos Terezija, Račji dol pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 31815, ser. 
št. 0038923, izdano 1951 v Maribo- 
ru. 10072 

Kosar Mirko, Brestanica (Rajhcn- 
burg), spričevalo o dovršeni nižji gim- 
naziji, izdano 26. IV.  1948 v Krškem. 

10327 
Kotnik Maks, Josipdol, Ribnica na 

Pohorju, šofersko izkaznico št. 3151, V. 
kategorije, izdano v Mariboru, pro- 
metni odsek, ter osebno izkaznico, reg. 
št. 23158, ser. št 0569116, izdano v 
Lehnu na Pohorju. 10055 

Kovač Franc, Bršljin 39, osebno iz- 
kaznico,  ser.   št.  0318271. 10057 

Kovač Štefka, Tovarna volnenih iz- 
delkov Majšpcrk, osebno izkaznico št. 
42192. 9663 

Kozel Cecilija, roj. 15. X. 1927, Vel. 
Varnica 6, p. Leskovec pri Ptuju, pos. 
hči, osebno izkaznico, izdano v Ptuju, 
rog. št. 48565, ser. št. 0292800.      10409 

Kraje Ivanka, Maribor, Studenci, So- 
kolska 91, osebno izkaznico, reg. št. 
45648, ser. št. 47855, izdano 1931 v Ma- 
riboru. 10371 

Kranjc Alojz, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 59233/51, ser. št. 
F-0081545, izdano v Ljubljani.        10328 

Krašovec Alojz, Novo mesto, Za- 
grebška  5,  vojaško  knjižico.        10190 

Krrslin Štefan, roj. 18. IV. 1896, Dol- 
nja Bistrica 56, p. Črenšovci, osebno iz- 
kaznico, izdano v Uol. Lendavi, reg. št. 
18841,  ser.  št.  G-0243131. 9622 

Krnc Antonija roj. Radič, curkov dol 
36, D. Sevnica, osebno izkaznico, ser. št. 
F-0389663, reg. št. 33355, izdano v Kr- 
škem. 10205 

Kropivsck Jernej, Ljubljana, Novi 
trg 1, zaključno spričevalo 'Železniške 
industrijske šole, Ljubi jana-Siška. 10212 

Kržišnik Jože, Prevalje 3, Brdo, oseb- 
no izkaznico, rog. št. 40086/51, ser. št. 
F-0062396, izdano v Ljubljani.       10115 

Kukovcc Janez, Bnčkova 52, p. Sv. 
Ana v Slov. gor., osebno izkaznico, 
rep. št. 12225, ser. št. 0069253, izdano 
v Radgoni. 8342 

Kuntič Peter, Maribor. Smetanova 
47, dva talona št. II. in III. k vozniški 
knjižici št. 677, II. reda, izdani v Mari- 
boru. 10378 

Lacijan Marija, Maribor, Partizanska 
24, osobno izkaznico, rog. št. 7129. ser. 
št. 0021940, izdano 1951  v Mariboru. 

10570 
Lampič Roznlija, Medvode 12. osebno 

i/.knznico. ser. št. F-0I307O4. reg. št. 
26394, izdano od PNU Ljubljana oko- 
lica. 10215 

Lanzani Marija, Lcvpn 148. p. Avec, 
osebno izkaznico, reg. št. 76S2. ser št- 
315681, izdano v Gorici. 9906 

Lisjak Nikola, Maribor. Sp. Radvn- 
nje Streliška 47, preklic o izgubljeni 
osebni izkaznici, reg. št. 21089. ser. št. 
238619, izdano v Prologu, Hrvatska 
1951. objavljen v Ur. listu LRS, št. 2" 'p- 
ker se je našla. 1036; 
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Lorber Ermin, Vukovski vrh 7 pri 
Jarenini, osebno izkaznico, reg. št. 
20172, ser. št. 0162792, izdano 1951 od 
OLO Maribor okolica. 10377 

Lorenčič Jože, Gradiš IMM, Ravne na 
Koroškem, roj. 8. III. 1910, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0071704, reg. številka 
14694. 10054 

Lovrač Erna, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 974615, ser. št. F-0119777, 
izdano v Ljubljani. 10214 

Lovrač Ivanka, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. -75012/51, ser. št. F— 
0097522,  izdano  v  Ljubljani. '      10215 

Lovrač Marija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 97451/51, ser. št. F— 
0119761, izdano v Ljubljani. 10216 

Lovše Franc, Dobrunje 38, osebno 
Izkaznico, reg. št. 960, ser. št. F-0123263, 
in Sindikalno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 10392 

Lovrenčič Ivan, Maribor, Tezno, Ta- 
borišče III, osebno izkaznico, reg. št. 
39106, ser. št. 43519, izdano 1951 v Ma- 
riboru. 10385 

Lubej Amalija, Lokovica 40, Preva- 
Ije, osebno izkaznico, ser. št. 0270871, 
reg. st. 6161, izdano v Slovenjem 
Gradcu. 10436 

Lubšina Terezija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 52305, izdano v Ljub- 
ljani. 10415 

Lukič Bogoljub, stari vodnik, Radov- 
ljica, osebno izkaznico C št. 25973, iz- 
dano od vojaškega odseka v Radov- 
ljici objavo F št. 25821 in sindikalno 
izkaznico, izdano od vojaškega okrožju 
v Ljubljani. 10181 

Lukič Milanka, Radovljica, osebno 
izkaznico, izdano v Kragujevcu in sin- 
dikalno izkaznico, izdano od vojaškega 
okrožja v Ljubljani. 10182 

Macuh Albin, Slov. Bistrica 200, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 32021, ser. st. 
0167871, izdano 1951 v Slov. Bistrici, in 
sindikalno knjižico sindikata »IMFOL« 
v Slov. Bistrici. I03« 

Mngdič Jože, Maribor, Gorkega 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 32395, ser. st. 
0024325, izdano 1951 v Mariboru.   10J74 

Majhenič Janez, Sladki vrh 3 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 13783, 
ser. št. 0164426, izdano od OLO Mari- 
bor okolica 1951, in sindikalno izkaz- 
nico št. 19306, izdano od sindikata ke- 
mične industrije. !       10387 

Maner Terezija, Ljubljana, Zvezna 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 78549/51, ser. 
Št. F-0100859, izdano v Ljubljani.  1030? 

Matuš Jože, Jesenice (Sindikalni dom), 
osebno izkaznico št. 12.830, izdano y 
Murski Soboti. lMi 

Mauko Martin, Maribor, Pobrežje, 
Geršakova 16, šofersko izkaznico V. 
stopnje št. 724, izdano 1947 v Maribo- 
ru. 10076 

Menard Sonja, Ljubljana, Resljeva 
29, osebno izkaznico, reg. št. >»•}> 
izdano v Ljubljani. 1•6 

, Merhar Franc, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 35080/51, .ser. st. t- 
0057390, izdano v Ljubljani. 102<4 

Mernik Alojz, Ruše pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 16418 ser. 
st- 0574173, izdano 1951 v  Rušah.   1001). 

Mestna klavnica, avtoobrat Ljublja- 
na, evid. tablico tovornega avtomobila, 
znamke »Tam«, št. S-204. 1011b 

Mestno prevozništvo >Transport« v 
Mariboru, Meljska 16, e rid. tablico št. 
S-5488 za tovorni avtomobil znamke 
>Tam-Pionir<. 10068 

Miklič Marija, Mlaka 12, p. Kočevska 
Reka, osebno izkaznico št 056238, izda- 
no v Kočevju. 10205 

Milošič Franc, miner, Gradiš IMM 
HC Vuzenica, osebno izkaznico, ser. št. 
G-0282764 izdano v Slov. Gradcu, sin- 
dikalno knjižico št. 73503, izdano v 
Ljubljani in železniško vozno Larto št. 
252549. 97~8 

Mitov Stanojko, Ljubljana, VP 5065, 
vojaško osebno izkaznico št. 4595 in 
knjižico za brezplačno oblačilo, izdano 
od VP 5065. 10329 

Mlakar Franc, Brinovec 15, osebno 
izkaznico, ser. št. 0314147. 10056 

Močnik Antonija, Bišče pri Domža- 
lah, osebno izkaznico, reg. št. 6227, ser. 
št. F- 0452539, izdano od PNU Ljub- 
ljana okolica. 10079 

Močnik Tončka, Zg. ščavnica 52 v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. št. 
18206, ser. št. 0067033, izdano 1951 v 
Gor.  Radgoni. 10063 

Mohar Alojzija, Ljubljana Wolfova 
8, osebno izkaznico, Teg. št 21502, iz- 
dano v Ljubljani. 10185 

Mohorič Anton, Ptuj, Dominikanski 
trg 1, roj. 1884, osebno izkaznico, reg. 
št. 5571,'ser. št. 0246784, izdano v Ptuju, 

10322 
Mulec Franc, Ljubljana Povšetova, 

osebno izkaznico, reg. št. 23337, ser. št. 
F-0668753, izdano od OLO Celje oko- 
lica. 10080 

Mulec Marija, Sp. Duplek 72 pri Ma- 
riboru sedaj Podvelka, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 34400, ser. št. 0844176, iz- 
dano 1951 v Mariboru. 10384 

Murko Ivan, Maribor, Rozinova 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 5544, ser. št. 
0011255, izdano 1951 v Mariboru.   10366 

Nečemer Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 91060/51, ser. štev. 
F-0113370, izdano v Ljubljani, in šofer- 
sko izkaznico, izdano v Kočevju.   10217 

Nedižovec Franc, Novaki 26, osebno 
izkaznico, ser. št. 0531081, reg. št. 8471, 
izdano v Idriji. 10275 

Novak Anton, Velenje, Gradiš, roj. 
3. V. 1925, vojaško knjižico, izdano pri 
vojaškem odseku Čakovec. 9982 

Novak Jože, Okonina, Radmirje, vo- 
jaško knjižico. 10108 

Odlazck Mirko, Zagorje, delovno 
knjižico št. 15583, izdano v Trbovljah. 

10393 
Oman Andrej, Ljubljana, osebno iz- 

kaznico, reg. št. 75172, ser. št. F-0097482, 
izdano v Ljubljani. 10218 

Orehek Ksenija, Litija, Gradec 90, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0164833, 
reg. Št. 6527, izdano od PNU Ljubljana 
okolica. 10330 

Oset Stanko, Maribor, Pobrežje, Istr- 
ska 4, osebno izkaznico, reg. št. 32114, 
ser. št. 0024054, izdano 1951 v Mari- 
boru. 10368 

Oštir Mihael, Bušeča vas 41, Cerklje 
ob Krki, osebno izkaznico, ser. št. 
0406S2Ò, reg. št. 28216, izdano v Kr- 
škem. 9271 

Papež Anton, Ljubljana, evid. ta- 
blico motornega kolesa znamke »NSU«, 
št. S-919. 10394 

Pečnik Marija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 8031/50, ser. št F- 
0030361, izdano v Ljubljani. 10443 

Pečovnik Anton, Kumen 9, Sv. Lo- 
vrenc na Pohorju, osebno izkaznico, 
reg. št. 22731,  ser. št. 0570489, izdano 
1951 od OLO Maribor okolica.     10392 

Pečovnik Marija, KZ Slov. Bistrica, 
roj.   1914,   osebno  izkaznico,   reg.  št. 
29.436, ser. št. 0781286. 10208 

Pele Franc, Slatina Radenci 27, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 8953, ser. št. 
00655753, izdano v Gor. Radgoni.   10438 

Pelicon Slavko, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, rcg. št. 98167/51, ser. št. I'—i 
0120477, izdano v Ljubljani. 10117 

Perger Frido, Circe 105, Kranj, evid. 
tablico tovornega avtomobila znamke 
»Bissing«, št. 6-2329. 10154 

Petelinšek Alojzija, Maribor, Tabor- 
ska 9, osebno izkaznico, reg. št. 16855, 
ser. št. 0017770, izdano 1951 v Maribo- 
ru. 10067, 

Peternel Marija, Brestanica 126, oseb- 
no izkaznico, rcg. št. 89566, ser. štev. 
0111576, izdano v Ljubljani. 9779 

Petrijan Marija, roj. 14. IX. 1935, 
Pecarovci 127, M. Sobota, osebno izkaz- 
nico,  reg. št. 45187, ser. št. 0126S9T. 

10559 
Petrovič Terezija, Krčevina 47, Ptuj, 

osebno izkaznico, reg. št. 2404, ser. št. 
0244717, izdano  v Ptuju. 10417. 

Pivk Ivan, Dol 50 pri Borovnici, 
osebno izkaznico, reg. št. 37216, ser. št. 
F-0145026, izdano od PNU Ljubljana 
okolica. 10418 

Plateis Vladimir, Jurjovski dol v. 
Slov. goricah, preklic o izgubljeni oseb- 
ni izkaznici, reg. št. 12619, ser. št. 
0161962, izdan od OLO Maribor okolica, 
objavljen v Ur. listu LRS, št. 31, ker 
se je našla. 10364 

Plohi Anton, Kuršinci 34, p. Bučkov- 
ci, osebno izkaznico, ser. št. F-024046, 
reg. št.  16100, izdano  18. VIII. 1951. 

10013 
Plohi Marija, Kuršinci 34, p, Bučkov- 

ci, osebno izkaznico, ser. št. F-0236534, 
reg. št. 12224, izdano 27. I. 1951.     10014 

Podjetje »Tesar«, Ljubljana, Parmo- 
va 45, evid. št. S-510 osebnega avtomo- 
bila DKW. 10186 

Pogorevc Margareta, Strojna 5, p. 
Prevalje, osebno izkaznico, reg. štev. 
28925,  ser.  št. 0367655,  izdano  24.  VI. 
1952 v Slov. Gradcu. 10439 

Pokeršnik Mia,  Ljubljana,  Šišenska 
18, osebno izkaznico št. 53142/51, izdano 
v Ljubljani. 10155 

Potočnik Anton, Ljubljana, indeks 
agronomske in gozdarske fakultete 
univerze v Ljubljani. 10331 

Potočnik Štefka, Županja njiva, oseb- 
no izkaznico, ser. št. F-0455169, reg. št. 
8859, izdano od PNU Ljubljana okolica. 

10506 
Prebil Aleksander, Ljubljana, Večna 

pot 59, evid. tablico motornega kolesa, 
znamke »Ziindap«, št S-972. 10118 

Predan Ivan, Maribor, Cesta zmage 
57, osebno izkaznico, reg. št. 42413, ser. 
št. 0044614, izdano v Mariboru 1951, 
sindikalno knjižico št. 48549 sindikata 
Potrošniške zadruge v Mariboru, in za- 
časno potrdilo o šoferskem izpitu pri 
MLO  Maribor. 10059 

»Projekt«, Kranj, Jezerska 2, evid. 
tablico S-2553 tovornega dveionskega 
avtomobila »Chevrolet«. 10332 
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Raziuger Berta, Jesenice, Gor., Men- 
cingerjeva 9, osebno izkaznico, ser. št. 
G-0550625. reg. št. 5915. 10109 

Rački Malija, Maribor, Koroška 51, 
osebno izkaznico, reg. št. 6078, ser. št. 
0552588, izdano v Kočevju, vozniško 
knjižico št. 5746 za It. razred, izdano 
v Ljubljani. 10065 

Rajter Ana, Selnica ob Muri, zdaj 
Maribor, Tezno, Trg kragujeviških žr- 
tev, osebno izkaznico, reg. št. 28525, ser. 
številka 0175658, izdano 1951 v Selni- 
ci- 10070 

Rešek Jožela, Kropa 65, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0818525, reg. št. 7622, 
izdano v Radovljici. 10220 

Rožič Mihael, Rateče 125, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 1112, ser. št. 0297822, 
izdano v Radovljici. 10221 

Rozman Marko, Ljubljana, indeks 
filozofske fakultete univerze v Ljub- 
ljani. 10555 

Rudolf Anton, Maribor, Ribniško selo 
25, osebno izkaznico, reg. št. 22897. ser. 
št. 0025515, izdano 15. I. 1951 v Mari- 
boru. 10569 

Rugelj Jože, Mirna, delovno knjižico 
it. 2555175, izdano 29. IV. 1949 v No- 
vem mestu.      _ 10090 

Sekne Frančiška, Srednje Bitnje 15, 
osebno izkaznico, reg. št. 15505, ser. št. 
0201915, izdano v Kranju. 10554 

Serafin Rozainila Ala, Ljubljana, 
Gradišče 12, osebno izkaznico, reg. št. 
28859/51, ser. št. F-0031149, izdano v 
Ljubljani. 10419 

Seremet Jožo, vodnik, VP 4185/56, 
Novo mesto, vojaško knjižico št. 27724, 
serija C, izdano 1950, in oblačilno knji- 
žico št. 59612, izdano 1952. 10110 

Seršen Martin, Boč 55, Selnica ob 
Dravi, preklic o izgubljeni osebni iz- 
kaznici, reg. št. 55790. spr. št. 0199509, 
izdani od OLO Maribor okolica 1951, 
objavljen v Ur. listu LRS, ker se je 
našla. 10069 

Spasić Žika, poručnik, zdaj kapetan 
I. razr., VP 2145) zdravstveno knjižico, 
izdano od VP 2148. 10222 

Sinkule Frančiška, Ljubljana, Lepo- 
dvorska 5, osebno izkaznico, reg. št. 
55226/51, ser. št. F-0O77556, izdano v 
Ljubljani. 10119 

Slana Antonija, Bolelmečici 4, p. Vi- 
idem ob Ščavnici, osebno izkaznico, ser. 
št. F-0255815, reg. št.  11505. 10015 

Splošno gradbeno podjetje, »Zidar« 
Kočevje, tablico št. 611, osebnega av- 
tomobila  >Fiat  1100«. 9908 

Stanek Leopold, profesor Vlit. gim- 
nazije v Ljubljani, osebno izkaznico, 
reg. št. 9585/50. 10276 

Sterbenk Marija, Podgora 20, Šentvid 
nad Ljubljano, osebno izkaznico št. 
0121845, izdano v Ljubljani. 10420 

Stranščak Milan, Kozjane 1, izkazni- 
co za znižano vožnjo št. 72207, zap. št. 
382/5. 9625 

Stranščak Milan, Kozjane 1, osebno 
izkaznico, reg. št. 10455, ser. št. 0557745, 
izdano 21. Vili. 1951 v II. Bistrici. 

9625 
Stroj Jože, Pobrežje, osebno izkazni- 

co št. 20972, izdano v Kranju. 10120 
Strojin Franc, Gaberke 10, p. Šo- 

štanj, roj. 25. I. 1905, osebno izkaznico 
št. 9778. . 9909 

Strumelj Frančiška, Žalna 50, pre- 
klic o izgubljeni osebni izkaznici, ser. 
St. F-0005526, reg. št. 3216, objavljen 
v Ur. listu LRS, št. 32/52, ker se je 
naàla. 10164 

Vsaka ustanova, 
vsako podjetje in 
vsak ulsužbenec, 

ki hoče svoje delo res kvalitetno opravljali, 
potrebuje pri svojem delu publikacije založbe 

URADNI LIST LRS »• 
•t 

Od doslej izdanih knjig ima založba >Uradtii list LRS« še 

na zalogi te publikacije: 

POLITIČNA EKONOMIJA. Cena 50 din. 

ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI. Cena 12 din. 

ZBIRKA ZDRAVSTVENIH PREDPISOV. Cena 65 din. 

PREDPISI O NAZIVIH IN PLAČAH USLUŽBENCEV DRŽAV- 

NIH ORGANOV. Cena 245 din. 

Zbirka, ki jo je izdal Sekretariat vlade'LRS za personalno službo, 
vsebuje vse predpise, ki so izšli nedavnu o nazivih in plačah, 
prevedbah, napredovanju, stopnji šol in tečajev, ki ustrezajo 
posamezni izobrazbi za uvrstitev v naziv in napredovanje. Iz te 
zbirke se lahko poučimo o nazivih, plačah, prevedbi, napredo- 
vanju itd. v pisarniški službi, v službi notranjih zader, v fi- 
nančni, statistični, prosvetno-znamtveni in zdravstveni stroki, pri 
inšpekciji dela, dalje o plačah sodnikov, arbitrov, javnih tožilcev, 
umetnikov in železničarjev, o plačah in napredovanju v poštno- 
telegrafski in telefonski službi, r diplomatski-konzularni in vete- 
rinarski službi in vrsti drugih služb z območja državnih organov. 
Dodani so tudi predpisi o oskrbnini tistih, ki niso v delovnem 
razmerju, o organizaciji tlužbe posredovanja dela, o delovnih 
knjižicah, o potnih in selitvenih stroških ter o zvišanju dnevnic 
za uradna potovanja državnih uslužbencev. 

ZAKON O OBČINSKIH LJUDSKIH ODBORIH. Cena 38 din. 

ZAKON O OKRAJNIH LJUDSKIH ODBORIH. Cena 38 din. 

ZAKON O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUDSKIH ODBOR- 

NIKOV LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38 din. 

OBRAZCI K ZAKONU O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUD- 

SKIH ODBORNIKOV LJUDSKIH ODBOROV. Cena 90 din. 

Pri vsakdanjem praktičnem opravljanju dela in uporabi zakonitih 
predpisov je nepogrešljiva periodična zbirka splošnih  registrov 
predpisov, ki Vam prihranijo mnogo truda in časa pri iskanju 
posameznih zakonitih 
list LRS<, in sicer: 
posameznih zakonitih predpisov. Tudi te je izdala založba >Uradni 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1945-1947. Cena 
60 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1949. Cena 55 din. 

(Za leto 1948 je že razprodan.) 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1950. Cena 120 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1951. Cena 280 din. 

Omenjene periodične publikacije vsebujejo predpise, ki so bili 
objavljeni y Uradnem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS 
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in SNOS oziroma LRS, v Finančnem zborniku, Vestniku urada 
za cene, Vestniku organov za cene, Službenih obvestilih zvez- 
nega urada za cene in Vestniku Prezidija Ljudske skupščine 
FLRJ. Snov je urejena po abecednem redu in časovnem razdobju, 
z glavnimi in stranskimi gesli, v zadnjih zbirkah pa so tudi po- 
membnejši članki, obvestila, uradne objave in aktualna vprašanja 
s področja gospodarstva in financ, ki so bila objavljena v Finanč- 
nem zborniku. Za vse ie ta zbirka zelo koristen pripomoček, 
posebno še, ker bodo sledile v prihodnje za vsako leto redne 
publikacije registra zakonitih predpisov. 
• 
Društvo pravnikov LRS je v založbi >Uradni 

list LRS«  izdalo tele knjige: 
PRAVNA NARAVA ODLOČB V UPRAVI  (univ. prof. dr.  L. 

Vavpetič). Cena 145 din. 
ZAKON O IZVRŠITVI KAZNI (s pripombami). Cena 65 din. 

TARIFA  ZA  NAGRADE  ODVETNIKOV  S  PRAVILNIKOM. 
Cena 35 din. 

DOKUMENTI O RAZVOJU LJUDSKE OBLASTI (univ. prof. 
dr. Maks Snuderl). Broš. 60 din, v polplatno vezano 78 din. 
Knjiga obsega 162 dokumentov, od razglasa CK KPS na slovensko 
ljudstvo konec aprila 1941 do ukaza o imenovanju Narodne vlade 
Slovenije dne 5. maja 1945; to so pravni dokumenti iz narodne 
osvobodilne vojne Slovenije s pomenom zakona ali najvišje 
norme, izdane od vrhovnih organov. 

GRADIVO  ZA  UPORABO  ZAKONA  O  ZAKONSKI  ZVEZI 
(dr. Bogdan Petelin). Cena 10 din. 

IZNAJDITELJSKA DELAVNOST IN NJENA UREDITEV V 
NAŠI DRŽAVI (univ. prof. dr. Stojan Pretnar). Cena 52 din. 
Uvodnim besedam o tehniki kot družbeno-ekonomskem činitelju 
slede poglavja o iznajdbah v kapitalizmu z zgodovinskimi in sta- 
tističnimi podatki, o predmetih patentnega varstva in osebah, ki 
so zavarovane s patenti, dalje o prometu z iznajdbami, o prosto- 
voljnih in prisilnih licencah ter o pospeševanju iznajdb v bur- 
žoaznih državah. V primeri s tem je posebno poučno naslednje 
poglavje o iznajdbah v socializmu, kjer je v desetih pododdelkih 
nanizana snov o vlogi države pri pospeševanju iznajdb, o pred- 
metu, obliki, vsebini in trajanju varstva ter o zavarovanju oseb, 
o postopku za pridobitev iznajditeljskega ali racionalizatorskega 
spričevala in patenta itd. V dodatku so uvrščeni vsi zakoniti pred- 
pisi, ki so v zvezi s snovjo te knjige. 

ZAKON O UPRAVNIH SPORIH IN ZAKON O JAVNEM 
PRAVOBRANILSTVU S KOMENTARJEM. 
Na to publikacijo še posebej opozarjamo. Komentar sta sestavila 
sodnika Vrhovnega sodišča LRS Krajšek Anton in Marc Pavel 
in se je snov prodiskutirala na sekcijah Društva pravnikov LRS. 
Vsak člen je Komentiran in osvetljen s teoretične in praktične 
strani. Pri ustreznih členih je opisana tudi ureditev v drugih 
državah. Knjiga je izredne važnosti za študij in vsakomur po- 
treben pripomoček. Cena 88 din. 

LJUDSKI ODBORI, ORGANI LJUDSKE SAMOUPRAVE. Spisal 
dr. Josip Globevnik. 
Knjiga na kratko opiše razvoj ljudskih odborov od dni narodno- 
osvobodilnega boja pa do najnovejše ureditve, splošnega zakona 
o ljudskih odborih in republiških zakonov o ljudskih odborih, 
opiše razlike med prejšnjo in sedanjo ureditvijo in podrobno 
razlaga novo ureditev. Knjiga je nekak komentar k zveznemu 
zakonu in republiškemu zakonu o ljudskih odborih. Prikazana 
so tudi glavna načela s področja volitev in odpoklica odbornikov 
ljudskih odborov. Nekatera vprašanja nazorno pojasnjujejo tudi 
sheme. Obseg 252 strani, cena 290 din. 

* 
V založbi >Uradnega lista LRS« so izšle tudi 

publikacije  Zavoda   za   statistiko   in   evidenco 
LRS: 
TEORIJA STATISTIKE (Marijan Blejec). Cena 350 din. 

Szlosarczik Terezija, Pragereko 1, 
osebno izkaznico, reg. Si 189, ser. štev. 
0567499, izdano 1951 na Prager- 
skem. 10073 

šabeder Marija, Maribor, Koroška 
40, osebno izkaznico, reg. št. 44330, ser. 
št. 0046516, izdano 1951 v Mariboru. 

10376 
Ščuka Alojzij, Brezovica 123, osebno 

izkaznico, ser. ši F-01404S9, reg. ši 
18179, izdano od PNU Ljubljana oko- 
lica. 10185 

Šinkovec Janez, Dol 4, osebno izkaz- 
nico, izdano V Šoštanju. 6597 

Španjol Marjan, Ljubljana, Gradaška 
4, osebno izkaznico št. 2923, izdano na 
otoku Krku. 10156 

Šparovec Franc, Ribnica, evid. tabli- 
co osebnega avtomobila znamke 
»Ford«, št. S-3402. 10121 

Štrumelj Frančiška, Žalna 50, preklic 
o izgubljeni osebni izkaznici, reg. St. 
3216, ser. št. F-0003326, izdani od PNU 
Ljubljane okolica, objavljan v Ur. 
listu LRS, št. 32/1952, ker se je medtem 
našla. 10023 

Šturm Ivan, Livek 84, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 3751, ser. ši C-0256461, 
izdano v Tolminu, 10157 

Šubic Milica, Hotovlje 30, p. Poljane 
nad Šk. Loko, osebno izkaznico, reg. 
št. 20222, ser. št. 0221932, izdano v Po- 
ljanah. 9910 

Šuštar Stanislava, Kamnik, Zap ri ce, 
osebno izkaznico, izdano v Zagrebu. 

9911 
Ters Ivanka, roj. 13. VIII. 1932, zdaj 

v Tovarni glinice, Strnišče, «eebno iz- 
kaznico, reg. št. 30520, ser. li 0273830. 

10016 
Tesovnik Martin, Mala vas 62, osebno 

izkaznico, reg. št. 22683/50, ser. štev. 
0044993, izdano v Ljubljani. 10187 

>Tobak«, Ljubljana, prometno knji- 
žico za tovorni avto > Wanderer«, št. S 
1942. 10277 

Tomažič Elizabeta roj. 3. XI. 1927, 
Murska Sobota, Cankarjeva 11, osebno 
izkaznico, reg. št. 712/1, ser. št. F— 
0057411, izdano v Radgoni 10210 

Toš Terezija, Dol. Počehova 23 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
44123, ser. št. 46409, izdano 1951 v Ma- 
riboru. 10071 

Tovornik Ivanka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, ser. št. F-0047983, rcg. štev. 
25673/51, in sindikalno izkaznico, izda- 
no v Ljubljani. 10223 

Trček Milka, roj. Peternel, Preska 
46, osebno izkaznico, ser. št. 0129525, 
reg. št. 24215, izdano od PNU Ljubljana 
okolica. 10421 

Trgovsko podjr«*je OZKZ Ljutomer, 
evid. tablico osebnega avtomobila 
BMW, št. S-6812. 98S6 

Trgovsko podjetje »Zarja«, Slovenj 
Gradec, evid. tablico tov. avtomobila 
>Mercedes-Benz«, št. 5254, izd. v Slov. 
Gradcu, ter »Chevrolet«, št. 4620, iz- 
dano v Celju. 10055 

Urek Jožef, Vrhje 6, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0370204, reg. št. 4844, izda- 
no v Krškem. 10422 

Valdiga Marija, roj. Mrzelj, Marko 
43, Trbovlje, osebno izkaznico, ser. št. 
30227, reg. št. F-0743537. izdano v Tr- 
bovljah. 10412 
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Vecko Alojz, roj. 11. VI. 1927 Crna, 
Rudarjevo 120, Prevalje, strojni klju- 
čavničar, osebno izkaznico, reg. št. 306, 
ser. št. G-0265016, izdano v Slovenjem 
Gradcu. 10175 

Veis Anton, Tovarna aluminija, Str- 
nišče, blok 2 a, osebno izkaznico št. 
4878, izdano 1. X. 1950 v Krku, Hrvat- 
ska. 10149 

Velunšek Ivan, Velenje 46, osebno 
izkaznico, ser. št. 0427260, reg. št. 3950. 

10017 
Venigerholc Zora, Dob pri Domžalah, 

osebno izkaznico, reg. št. 18172, izdano 
v Središču ob Dravi. 10188 

Venta Fridrih, Ploderšnica, Marija 
Snežna v Slov. goricah, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 1365*, ser. št. 0164500, iz- 
dano od OLO Maribor okolica 1951 in 
prometno knjižico za kolo znamke 
»Junior«,  št.   123555. 10061 

Vodopivec Milena, Domžale, osebno 
izkaznico, ser. št. F-0154009, reg. št. 
16967, izdano od PNU Ljubljana oko- 
lica. 10596 

Volane Danijela, Maribor, Tezno, 
Štrekljeva, II. blok »Tamc, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 28676, ser. št. 0780326, 
izdano v Poljčanah 1951, sindikalno iz- 
kaznico št. 0780526, izdano za Kemično 
tovarno v Hrastniku in partijsko iz- 
kaznico št. 551791. 10060 

Volkar Julijana, Košiše, Kamnik, 
osebno izkaznico, reg. št. 12051, ser. št. 
058541, izdano od PNU Ljubljana oko- 
lica. 10507 

Vukanič Branislav, Ljubljana, in- 
deks strojne fakultete TVS, Ljubljana. 

10555 
Zalar Rozalija, Dol. Logatec, osebno 

izkaznico, reg. št. 45267, ser. št. 0151277, 
izdano od PNU Ljubljana okolica. 

10278 
Zaletel Milan, Tržič, Za^ Vinje 2, 

osebno izkaznico, izdano v Kranju oko- 
lici, ser. št. G 0156574, reg. št. 1864 

10211 
Zamernik Jakob, Raduha 21, osebno 

izkaznico, izdano v Šoštanju, ser. št. 
F-0434682,  reg.  št.  11571. 9762 

Zamik Franc, Vače 22 pri Litiji, 
osebno izkaznico, reg. št. 8880, ser. št. 
F 0167184, izdano od PNU Ljubljana 
okolica. 10308 

Zbil Jožef, Maribor, Pipuševa 12, 
izkaznico Zveze borcev v Mariboru št. 
47360, izdano v Mariboru. 10075 

Zingar Franc, Ljubljana, Zarnikova 
4, osebno izkaznico, reg. št. 57999/51, 
ser.   št.   F-0080309,  izdano   v   Ljublja- 
ni. 10158 

Znidaršič Stane, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 57569/51, ser. št. F- 
0079879, in delovno knjižico, izdano v 
Ljubljani. 10224 

Zupančič Terezija, Malo Globoko 6, 
preklic o izgubljeni osebni izkaznici, 
ser. št. F-0125959, reg. št. 19649, objav- 
ljen v Uradnem listu LRS, št. 20/52, 
ker se je našla, 10219 

Zvikart Ivan, Dravče 30, p. Vnzenica, 
roj. 17. XII. 1891, osebno izkaznico, reg. 
št. 21061, izdano v Slovenjem Gradcu. 

10270 
Žižek Jožef, Turnišče 216, roj. 27. I. 

1908, osebno izkaznico, reg. št. 14958, 
ser. št. 0239268, izdano v Dolnji Lenda- 
vi. 7389 

DEMOGRAFSKA STATISTIKA (dr. 2ivko Sifrer). Cena 240 din. 
S to knjižico smo dobili prvič statistični priročnik, ki nas seznanja 
s to važno panogo znanosti s posebnim ozirom na znanstvena 
dognanja pri nas. Čeprav je knjiga zamišljena kot gradivo za 
strokovne izpite iz statistične stroke, je zbral v njej avtor toliko 
pomembnih ugotovitev za demografski razvoj gibanja prebival- 
stva v Jugoslaviji in še posebei v Sloveniji v primerjalni analizi 
z drugimi deželami na svetu, da bo koristila vsakomur, ki se bo 
seznanil z njo. V uvodnem delu je obdelan pomen demografske 
statistike in kratek zgodovinski razvoj, prikazane so statistične 
enote, biološki, družbeni, gospodarski, kulturni in regionalni 
znaki, ki usmerjajo študij te znanosti. Za nas je še posebno po- 
membno poglavje o popisih in naravnem gibanju prebivalstva, 
ki ponazoruje temeljne značilnosti popisa z dne 15. marca 1948, 
o načina statističnega opazovanja pri naravnem gibanju prebi- 
valstva, o mehaničnem gibanju prebivalstva in zdravstveni stati- 
stiki. Delo, ki temelji na dognanjih svetovne in skope domače 
literature v tej stroki, končuje poglavje o demografskih koefi- 
cientih grupiranja, strukture in tablic, prikazujoč vzročne smeri 
naravnega prirastka prebivalstva s posebnim pogledom na rod- 
nost, umrljivost itd. Med besedilom, ki obsega 200 strani, je 
uvrščenih mnogo preglednih tabel, slik in diagramov. 

KRAJEVNI IMENIK LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE. 

Z odlokom z dne 18. aprila 1952 je bila naša republika razdeljena 
na nove upravno-teritorialne enote. Da se bo mogoče vsakemu 
kar najlaže seznaniti s to novo upravno razdelitvijo, si naj nabavi 
priročnik, ki obsega upravno razdelitev z vsemi popravki in 
abecedni imenik vseh naselij s pripadajočimi občinami, okraji 
in poštami za vsako naselje posebej, za občine pa pristojna 
sodišča. Na kraju je imeniku priložen zemljevid z mejami občin 
in krajev. Cena 290 din. 

Do konca leta bo izšla knjiga: 

LEKSIKON KRAJEV, NASELIJ IN ZASELKOV LJUDSKE 
REPUBLIKE SLOVENIJE s podatki po popisu prebivalstva 
ia leta 1948. 

Pred letom 1918 smo imeli Slovenci le posamezne repertoriie za 
bivše razkosane pokrajine našega ozemlja. V stari Jugoslaviji 
je sicer izšel leta 1939 splošen pregled bivše dravske banovine, 
ni pa bilo v njem velikega dela naše domovine, Slovenskega Pri- 
morja. Zato bo ta leksikon tembolj pomemben, ker bo tako rekoč 
po skoraj pol stoletju dajal pregled notranjega življenja prebi- 
valsta na ozemlju Ljudske republike Slovenije. Med drugim bodo 
v leksikonu za vsak kraj, občino oziroma okraj sumarični podatki 
o površini, številu in socialni strukturi prebivalstva, o upravi, 
šolstvu, železniških postajah, nadmorski višini itd. 

Pravna  fakulteta  univerze   v  Ljubljani  je 

v  založbi  »Uradnega  lista LRS<  izdala 

CIVILNO  PRAVO,  POSEBNI  DEL  OBVEZNOSTI   (dr. Jurij 

Štempihar), III. del, 120 strani. Cena 270 din. 

CIVILNO   PRAVO   (STVARNO PRAVO)  (dr. Alojz Finžgar), 
144 strani, cena 270 din. 

V tisku je: 

ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA (dr. Stojan 
Pretnar), okrog 160 strani. 

Pri  delu  in  strokovnem   izpopolnjevanju   vam   bodo 
knjige „Uradnega lista LRS" dober tovariš in pomočnik. 

Naročajo se pri „Uradnem listu LRS", Ljubljana, Kidričeva 
S, poštni predal 836, dobijo pa se tudi v vseh knjigarnah 

Izdaja >Ura<Jal Ue\ LfiSi, Direkter ia odgovorni urednik: dr, Rastko Močnik, ito^a tiskarna »Toneta TomSi£a< v Ljubljani 
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Ker je prešlo v pristojnost MLO Ma- 
ribor. 

Št. 243—99/2—1952 9811 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Maribor. 
Ker se je združilo s Srednjo kmetij- 

sko šolo v Mariboru. 
Št. 243—359—1952 9810 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne  9. oktobra  1952. 

2243. 
Besedilo: Industrijski servis za tek- 

stil, usnje in gumo v Ljubljani. 
Ker je z odločbo vlade LRS, št. 

•-632/2-52 z dne 10. VIL 1952 prešlo 
v pristojnost LO za glavno mesto 
Ljubljana. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 20. oktobra  1952. 
Št. 243-382-1952 9806 

2244. 
Besedilo: Delavnica suhe robe, Pred- 

grad. 
Ker je prenehala poslovati. 

OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 
dne 21. avgusta 1952.      •   * 

Št. 390/40-52 7786 
2245. 

Besedilo:, Krajevne gostilne Zalošče, 
Dornberk in Prvačina. 

Ker preidejo v sklop novoustanov- 
ljenega podjetja Gostinstvo, Zali hrib. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 29. julija 1952. 
Št. 1000/70 6979 

2246. 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

»Mestni bife«, Murska Sobota. 
Zaradi spojitve z drugim podjetjem. 

OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 
dne 28. oktobra 1952. 

II. 9394/1—52 9970 
2247. 

Besedilo: Krajevna čevljarska delav- 
nica, Trate. 

Zaradi prehoda v sestav Kmetijske 
zadruge, Trate. 
OLO Radgona, poverjeništvo za finance 

dne 7. aprila 1952. 
St. 99/64 3576 

2248. 
Besedilo:   Mestni   vodovod,   Radov- 

ljica.     ' 
St. 3993/2—52 10.039 

Besedilo:  Mestno kopališče, Radov- 
ljica. 

St. 3992/2—52 10.038 
Besedilo:   Uprava   državnih   stano- 

vanjskih zgradb, Radovljica. 
St. 3994/2 10.044 

Ker so lila podjetja z  odločbo Št.. 
458/1 z dne 23. VI. 1952 razglašena za 
ustanove s samostojnim finansjranjem. 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 28. oktobra 1952. 
2249. 

Besedilo: Menza MLO Šoštanj. 
Zaradi združitve z Gostinskim pod- 

jetjem MLO Šoštanj. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dno 9. maja 1952. 
Št. 1979/51 4832 

2250. 
% Besedilo: Krajevna gostilna, Topol- 

šica. 
Zaradi združitve z Gostinskim pod- ' 

jetjem Obč. MLO Šoštanj. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 14. junija 1952. 
.   Št. VI-1911/74-52 6562 

2251. 
Besedilo:   Uprava   državnih   zgradb 

MLO Tolmin. 
Št.  II/l—.18/5—52 9865 

Besedilo: Komunalno podjetje MLO 
Tolmin. 

St. II/l—18/6-52 9866 
Podjetji se ukineta zaradi spojitve z 

•Zavodom za komunalne usluge, Tolmin. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 25. oktobra 1952. 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
2252. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Stroj- 
no pletilstvo«, Črnomelj. 

Besedilo odslej: Invalidsko podjetje 
»Belokrajinka«, strojno plefìlstvo, Čr- 
nomelj. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 14. oktobra 1952. 
Št. 243—362/1—1952 9802 

2253. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Lahka 

obutev«, Domžale. 
Besedilo odslej: Invalidsko podjetje 

»Čevljarstvo«, Domžale. 
Poslovni predmet odslej: Obrtni na- 

čin izdelovanja obutve, prevzemanje 
čevljarskih uslug, popravila 1er trgo- 
vanje s čevljarskimi izdelki na debelo 
in drobno. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 20. oktobra 1952. 
St. 243—195/2—1952 9812' 

Izbrisi ' 
2254. 

Besedilo: Okrajno invalidsko puškar- 
sko podjetje v Ajdovščini. 

" Ker   je   bilo   ukinjeno   z   odločbo 
Slavnega  odbora ZVVT Slovenije,   št. 

a/30/7—52 z dne 20. II. 1952. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dno 18. oktobra 1952. 
St. 243—58/4—1952 9797 

Register 
ustanov s samostojnim 

l'in a il si ran jem 
Vp i,si 

2255.  • 
Besedilo: Geološki zavod LRS (Ljub- 

ljana, Dalmatinova 1). 
Naloge ustanove so: Geološka in geo- 

fizična raziskovanja, globinska vrtanja, 
rudarska raziskovalna dela za geološka 
raziskovanja na območju LRS. 

Ustanovitelj   ustanove:   Vlada   LRS, 
odločba št. II 641/1-52 z dne 4. VII. 1952., 

(    Gospodarski   voditelj:   Gospodarski 
' sekretariat pri vladi LRS. 

Št. G 3469/52 .  9736 
Besedilo: Tehnični institut kovinske 

industrije LRS  (Ljubljana, Trata  12). 
Naloge ustanove so: Proučevanje in 

' uvajanje   izdelave   novih   proizvodov, 
i konstruiranje   in   izdelovanje   naprav 
za racionalizacijo obstoječe ter uvaja- 
nje nove proizvodnje v podjetjih- ko- 
vinske industrije, konstruiranje ter iz- 
delovanje poedine  individualne  elek- 
trotehnične in elektromehanične indu- 
strijske oprema- 

Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba it. 
II. 683/1 dne 21. VII.  1952. 

Gospodarski voditelj ustanovef Go- 
spodarski sekretariat pri vladi LRS. 

Št. G 2141/52 9732 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 18. oktobra 1952. 

2256. 
Besedilo: Študentska menza (Ljub- 

ljana, Kongresni trg 1). 
Naloge ustanove so:^Dajati študen- 

tom univerze, visokih šol in akademij 
redne obroke prehrane. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
ustanove: Svet vlade- .LRS' za kulturo 
in prosveto, odločba št. 2465/13 % dno 
20. VI. 1952. 

Št G  1095/52 9770 
Besedilo: študentsko naselje pod 

Rožnikom (Ljubljana, pevčeva, blok I). 
Naloge ustanove so: Dati študentkam 

univerze, visokih in višjih šol ter •••-' 
demij stanovanjsko .in, ko bo-odprla 
projektiranu menza, tudi prehranbeno 
oskrbo. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
Svet vlade LRS za kulturo in prosveto, 
odločba št. 2465/14'z dne 20. VI. 1952. 

'    Št. G 1010/52 9769 
MLO za glavno meato Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo , 
dne 21. oktobra 1952. 

2257. 
Besedilo: Internat čevljarske šole 

(Ljubljana, Povšetova 3,4). 
Naloge ustanove so: Nuditi obrtnim 

vajencem potreben pouk nadaljeval- 
nega šolanja, preskrba s hrano in sta- 
novanjem. '     , 

Ustanovitelj in gospodarski . organ 
ustanove: Svet vlade LRS za prosveto 
in kulturo, odločba št. 2465/25 z-,dne 
25.  VI.   1952. 

MLO za glavne mesto Ljubljana,-., 
oddelek za gospodarstvo 

dne 23. oktobra 1952. • 
Št. G 1129/52 9925 

2258. 
Besedilo: »Javno kopališče« (Ljub- 

ljana, Kolodvorska 4). 
Naloge ustanove so: Izvrševanje ,ko- 

pališčmh uslug v kadnih' in prsnih k'o- 
pelih. , •    ' 

Ustanovitelj ustanove: MLO za glav- 
no mesto' Ljubljana, odločba-Ta^n'^t. 
872/52 z dne 18. VI. 1952. '•";'''' 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, oddelek za komunalne 'zadeve. 

MLO za glavno _ mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 25. oktobra 1952. 

.   Št. G 4059/52 "10002 
2259. 

Besedilo: »Uprava tržišč MLO-Ljub- 
ljana«, (Mačkova 1). 
'Naloge ustanove so: Neposredno 

upravljanje vseh trgov in sejmišč ter 
njihovih naprav,'v/Ljubljani; skrb za 
postavljanje, urejevanje in vzdrževa- 
nje; skrb za izvajanje odloka MLO 
Ljubljane o tržnem in sejemskem redu 
ter drugih predpisov za- vzdrževanje 
reda_ na-trgih in sejmiščih, zlasti" za 
pravilen promet z blagom in za vzdr- 
ževanje snage ter upoštevanje higien- 
skih pogojev po iredpisih o nadzor- 
stvu nad življenjskimi potrebščinami. 

Ustanovitelj ustanove: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Tajn Št. 
960/52 z dne 7. VIL 1952.. 
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Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, svet 'a gospodarstvo. 

MLO  za  glavno  mesto  Ljubljana, 
oddelek  za gospodarstvo 

dne 3. novembra 1952. 
Žt. G 4421/52 10136 

2260. 
Besedilo: Uprava upravnega poslopja 

OLO Gorica v Novi Gorici. 
Naloge ustanove so: Vzdržuje po- 

slopja, predpisuje in pobira najemnino 
in pristojbino, izvršuje stransko de- 
javnost s prodajo vseh vrst monopol- 
nih predmetov, časopisov, alkoholnih 
in brezalkoholnih pijač in mrzlih jedil. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
OLO Gorica, odločba št. 679•—52 z dne 
3. X., 1952. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 27. oktobra  1952. 
Št.  11/2  1000/95—52        10026 

2261. 
Besedilo: »Taborska jama« v Grosup- 

ljem. 
Poslovni predmet: Upravljanje, ure- 

jevanje in vzdrževanje, popularizira- 
nje in izkoriščanje jame kot kraške 
prirodne znamenitosti v skladu z dolo- 
čili sklenjene pogodbe s podjetjem 
>Kraške jame Slovenije« v Postojni. 

Ustanovitelj: OLO Ljubljana okolica, 
odločba št. 2075/1 z dne 31. V. 1952. 

Organ za upravo ustanove je: Zdru- 
ženje gostinskih podjetij OLO Ljub- 
ljana okolica. 

Za  ustanovo  podpisujejo: 
Zemljak Jože, upravnik, Klepei Fra- 

njo, tajnik in Lavrinc Maks, podpred- 
sednik gost. zdraženja, po pravilniku 
in zakonitih predpisih. 

OLO Ljubljana okolica, oddelek 
za gospodarstvo 

dne 2. septembra 1952. 
II št. 1431/96-1952 8153 

2262. 
Besedilo: Uprava za ceste in nepre- 

mičnine občine Šmartno pri Litiji. 
Poslovni predmet: Upravljanje, 

vzdrževanje in gradnje občinskih cest 
in njih objektov, upravljanje in vzdr- 
ževanje zgradb, last splošnega ljud- 
skega premoženja; upravljanje in 
vzdrževanje javnega pokopališča, teht- 
nice in vodovoda. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
ustanove: Obč. LO Šmartno pri Litiji, 
odločba št. 745, z dno 29. VI. 1952. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Yolk Jože, upravnik, samostojno in 

Kovačič Milena, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje vse spise finančnega in kredit- 
negu pomena. 

OLO  Ljubljana  okolica,   oddelek 
za gospodarstvo 

dne 31. oktobra 1952. 
11—1431/272—1952 10191 

Zadružni register 
Vpisi 

731. 
. Besedilo: Obrtno podjetje OZZ, Ptuj. 
Podjetje   je   bilo   ustanovljeno   na 

zboru OŽKZ Ptuj 25. VI. 1952. 
Za podjetje podpisujeta: 
Vobič Ivan, ekonom, Hajdina, Skor- 

janec Vladimir, knjigovodja, Ormož. 
Okrožno sodišče v Maribora 

dne 6. novembra 1952. 
Zadr VI 124 10.263 

732. 
Besedilo: Zadružno trgovsko podjetje 

Okrajne zadružne zveze Novo mesto. 
Podjetje je bilo ustanovljeno na pod- 

lagi sklepa občnega zbora z dne 21. VI. 
1952, v zvezi z odločbo gospodarskega 
sveta OLO Novo mesto z dne 31. X. 
1952 št. 1—3751/2—52 in je pod gospo- 
darskim vodstvom OZZ Novo mesto. 

Poslovni predmet: Trgovina z živino 
in živinsko krmo, s sadjem in zelenja- 
vo, z žitom in mlevskimi izdelki, z al- 
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami, 
z mesom in mesnimi izdelki, z mlekom 
in mlečnimi izdelki, na drobno in na 
debelo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Počrvina Franc, direktor, Ljubljan- 

ska 12, Rustja Ivan, referent za trg., 
Ljubljanska 27, Turk Ivanka, računo- 
vod., Seullova 9, vsi v Novem mestu. 

Direktorja podjetja postavlja OZZ, 
uprava. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 5. novembra 1952. 

Zt 253/52 - Zadr III 16/9   10.291 

Spremembe 
733. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j„ 
Dramlje. 

Na občnem zboru 28. IV. 1952 se je 
spremenil prvi stavek 32. člena za- 
družnih pravil. Delež znaša odslej 1000 
dinarjev. 

Izbrišejo se Ribič Franc, Jakopin Ja- 
*iez, Močnik Miha, Kukovič Ferdo, Ko- 
pinšek Alojz, Kukovič Valentin in Jä- 
ger Stanko in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Gračner Adam, Straže, Dramlje, Pe- 
telinšek Žtefan, Zg. Slemene, Belak 
Franc, Dramlje, Šabec Alojz, Dobje, 
kmetje, Belak Jurij, tajnik v Dram- 
ljah, Župnek Ignac, Trnovec in Vodu- 
šek Alojz, Uršula 3, kmeta. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2. oktobra 1932. 

Zadr VII 99/4 9080 
734. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga, Loka pri Zusmu. 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
17. IX. 1952 je zadruga Drešla v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji: Križnik Vinko, tajnik 
Obč. LO, Novak Ivan, predsednik KZ 
Loka pri Zusmu in Beve Stefan, Zusem, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom  »v likvidaciji«. 

Zadr VII 42/2 ^ 9899 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Loka pri Zusmu. 

Na občnem zboru 25. V. 1952 so se 
spremenila' pravila. Delež znaša 500 
dinarjev. 

Izbrišejo se Pejha Jakobina, Skornik 
Jože, Skornik Anton, Karner Jože in 
Peperko Vinko in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Novak Vinko, kmet, Zg. Tinsko 32, 
Peperko Vinko, kmečki sin. Loka 21, 
Drobne Vinko, Dobrina 23, Pilko Franc, 
Loka 12, kmeta, Gobec Anton, delavec^ 
Loka 65, Kumperger Blaž, kmet, Spod- 
nje Tinsko 26, Pilko Franc, delavce, 
Loka 38. Za podpisovanje se pooblašča- 
ta Novak Vinko in Križnik Vinko. 

Zadr VII 170/3 9396' 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Polje 
ob Sotli. 

Na občnem zboru 24. II. 1952 so so 
spremenila zadružna pravila, član od- 
govarja za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratne- 
ga temeljnega oziroma družinskega de- 

' i   t       Zadr VII 155/5 9897 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Vojnik. 
Na občnem zboru 2. IH. 1952 so se 

spremenila pravila. Delež znaša 6000 
din. 

Izbrišejo se Ovčak Jože, Pristovšek 
Ferdo, Jurčak Vinko, Spes Miha, Gmaj- 
ner 'Alojz in Ribič Peter in vpišejo 
novi člani  upravnega odbora: 

Kristan Anka. kmetica, Poteko Er- 
nest,, nameščenec, Gorjan Anton, kmet, 
Vojnik okolica, Lampret Anton, dela- 
vec, Pavšek Franc,' kmet, Ribič Franc, 
nameščenec, Vojnik. 

'     Zadr VII 10/14 9898 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 25. oktobra 1952. 
735. •   ' 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Sladka gora. 

Na občnem zboru zadruge 2. III. 1952 
so se spremenila pravila. Delež znaša 
500 din, delež družinskega člana za- 
družnika 200 din. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4. novembra 1952. 

Zadr VII 122/4 10.142 

besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Yolče. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
dne 15. IV. 1952 se izbrišejo Faletie 

, Mirko, Leban Anton, Hvala Herman, 
Cimprič Anton in Gabršček Marija, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Bajt Andrej, krojač, Voice 116, pred- 
sednik, Konec Jožef, kmet,v Voice 91, 
Ipavec Franc, delavec, Voice 31, Fon 
Jožef, kmet, Voice 159. 

Delež  znaša   odslej   1000  din.   Clan 
odgovarja   za   obveznosti   zadruge   z 
10-kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. t   ,    ... 

/Okrožno sodišče v Gorici 
dne 30. maja 1952. 

Zt 111/48-15 »       5326 
737. ,,  , 

Besedilo: Okrajna nabavna m pro- 
dajna zadruga v Postojni. 

Zadruga je'prešla v likvidacijo. 
Besedilo   odslej:   Okrajna   nabavno 

prodajna zadruga v Postojni v likvi- 
daciji. 

Likvidatorja sta Ditrich Luce in Ven- 
gust Franc, oba iz Postojne.   ^ 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 12. junija 1951. 

Rez 5/45-9 594P 
738. 

Besedilo: Kmetijska zadruga na Tra- 
tah (okraj Idrija). 

Izbrišejo se LukanČič Janez, Bogataj 
Adolf. Lukančič Franc, Turk Jože, Po- 
dobnik Jože, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani  upravnega odbora: 

Čuk Alojz, kmečki sin. Medvedje 
brdo 43. Rupnik Valentin, Ziberše 16, 
Turk Janez, Ziberše 9. kmeta, Nagode 
Stanko, kmečki sin. Medvedje brdo 17 
in M'inar Anton, kmet. Medvedje brdo 
št. 44. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 14. iulija 1951. 

Zt 26/48—19 6^02 
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2. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem li- 
stu LRS«. ': 

Št. Ill 203/52-9 
Ljubljana, dne 21. oktobra 1952. 

Soglašam! Minister za pravosodje LUS: 
Minister za finance LRS:     Dr. Heli Modic 1. r. 

Zoran Polič 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
193. 

Na podlagi 15. in 107. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) ter 8. čle- 
na temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, 
št. 46/51) in točke VII g) 2. člena zakona o izravnavi 
posebnih predpisov o prekrških v zakonih ljudske 
republike Slovenije z določbami temeljnega zakona 
o prekrških (Uradni list LRS, št. 40/51) izdaja okrajni 
ljudski odbor Murska Sobota na svoji XII. redni seji 
dne 30. oktobra 1952 

odlok 
o javnem redu in miru 

L SPLOŠNE DOLOĆBE 

1. člen 
Državljani morajo uravnavati svoje vedenje in 

ravnanje tako, da ne motijo dela, ; razvedrila in po- 
čitka sodržavljanov, da varujejo javno moralo, pazijo 
na snago, ne kazijo lepote in zunanjega.lica naselij, 
ne delajo škode na javnih prostorih in ne ogrožajo 
zdravja ljudi. S 

Dobrine iz prednjega odstavka uživajo upravno 
kazensko varstvo po predpisih tega1 odloka. 

II. VARSTVO MIRU 

2. člen    . 
' ' Prepovedano je vsako dejanje yia javnem ali za- 

sebnem, prostoru, ki moti mir okolice. Tako je pre- 
povedano: ' 

a) uporabljati zvočnike, radio aparate, gramofone, 
glasbila ali kakršnekoli druge naprave na tak način, 
da občutno motijo okolico;    , 

b) uporabljati v nočnem času* po strnjenih na- 
seljih motorna vozila, ki iiiso opremljena z izpušno 
dušilko;     - 

c) dajati ponoči dolga zvočna znamenja po ne- 
potrebnem. 

3. člen 
V času od 22. do 5. ure so prepovedana vsa deja- 

nja, ki kakorkoli motijo nočni mir. Izvzete so motnje, 
ki izvirajo iz kmetijskega, obrtniškega ali industrij- 
skega dela. ,        i 

Prireditve in zabavni sporedi, ki trajajo čez 
22. uro, se morajo izvajati v zaprtih prostorih in tako, 
da ne motijo nočnega miru.    • 

,     4. člen • 
Cerkveno zvonjenje je dovoljeno samo v zvezi 

z rednimi cerkvenimi obredi in ne srne' trajati več 
kakor tri minute. :    • •      .• . 

Svet za notranje zadeve je pooblaščen, da odredi 
zaradi zaščite nemotenega dela in počitka državlja- 

nov, reda in miru za kak kraj ali območje omejitve 
cerkvenega zvonjenja, zlasti tam, kjer se zvoni pre- 
tirano ali kjer se zvonjenje zlorablja, posebno pa v 
bližini bolnišnic, šol, tovarn in drugih naprav. 

III. VARSTVO DRUŽBENE DISCIPLINE 

5. člen 
Vsak državljan se mora vesti na javnih prostorih 

dostojno in se izogibati dejanj, s katerimi se krši 
družbena disciplina, moti gibanje, delo ali razvedrilo 
sodržavljanov ali se zavajajo ti v nedisciplino, vzbuja 
javno zgražanje ali žali javno moralo. Tako je pre- 
povedano: 

a) izzivati, nadlegovati, smešiti ali ogrožati osebe 
v javnih ali zasebnih prostorih; podpirati beračenje; 

b) peti nedostojne ali žaljive pesmi, govoriti ne- 
dostojno, preklinjati, žaliti z nedostojnim vedenjem 
čut dostojnosti drugih, kazati nedostojne slike ali 
predmete; 

c) kljub, opominu se zadrževati v gostinskem lo- 
kalu po končanem obratovalnem času. 

6. člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi se ogroža 

varnost ljudi oziroma premoženja. Tako je prepo- 
vedano: 

a) poškodovati ali odstraniti napisne table ali 
druge javne znake; 

b) ugasniti ali poškodovati ali odstraniti svetilko 
nameščeno ža razsvetlite v javnega prostora; 

c) opustiti popravilo zgradb ali naprav, ki ogro- 
žajo varnost; 

č) pustiti ob javnih poteh ograjo ali živo mejo 
v takem, stanju, da ogroža varnost, ovira promet ali 
kazi zunanje lice; 

d) z metanjem kamenja ali drugih predmetov 
ogrožati varnost; 

e) imeti nevarno žival nezavarovano v javnih pro- 
storih; 

f) poškropiti ali pomazati ljudi ali pročelja stavb 
z brezobzirno vožnjo; 

g) zasipati ali na kak drug način napraviti ne- 
uporabne rove aH druge naprave, ki služijo vojski 
za vaje; 

h) motiti javne shode, zborovanja, sestanke ali 
druge javne prireditve. 

IV. VARSTVO MLADINE 

7. člen 
Mladina pod 16 let ne sme niti v spremstvu staršev 

ali drugih odraslih oseb: 
.    a) obiskovati gostiln ali drugih podobnih lokalov; 

b) obiskovati javnih prireditev, ki se končajo po 
20. uri. 

Mladina pod 16. letom ne sme obiskovati kino 
predstav, ki se končajo po 20. uri. 

Javnih plesov se mladina pod 16. letom sploh ne 
sme udeleževati, mladina med 16. in 18. letom starosti 
pa samo v spremstvu staršev ali drugih odraslih oseb, 
vendar ne po 24. uri. 

Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, kolikor 
so ti strožji. 

Mladine ni dovoljeno zavajati k beračenju. 
Zaradi prekrškov iz prvih treh odstavkov tega 

člena se kaznuje tudi lastnik, zakupnik ali uslužbenec 
obrata. ' 
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V. KAZNI 
8. člen 

Kršitve odloka se kaznujejo z denarno kaznijo 
do 3000 dinarjev. 

9. člen 
Člani ljudske milice smejo izterjati denarno 

kazen od tistih, ki jih zalotijo pri storitvi lahkih pre- 
krškov» določenih s tem odlokom, na kraju storitve 
prekrška. N 

Denarna kazen po prvem odstavku tega člena se 
sme v znesku 50 dinarjev izterjati na kraju samem za 
ie prekrške: iz točke b) in c) 2. člena; iz točke b) 
5. člepa; iz točke d), e) in f) 6. člena. 

"-.;.' VI. KONČNE DOLOČBE 

10. člen 
Ta odlok ne velja za območje mestne občino 

Murska Sobota. 
1Ï. člen • 

Ta odlok velja od*dneva objave v ?Ui. „.;:m listu 
LRS«. ' -     . 

Št. 9680/i 
Murska Sobota, dne 3. novembra 1952. 

Predsednik OLO: 
šabjan Štefan 1. r. 

194. 

Na podlagi 15. in 108, člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi 
z 8. in 155. členom temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) izdaja Okrajni ljud- 
ski odbor Radovljica na XIII. redni seji dne 29. okto- 
bra 1952 

odlok 
o spremembi odloka o obratovalnem času v obratih 
ter trgovskih in gostinskih obratovalnicah na območju 

okraja Radovljica 

1. člen 

Člen 21. odloka o obratovalnem času v obratih 
ter trgovskih in gostinskih obratovalnicah na območju 

-okraja Radovljica z dne 12. IX. 1948, spremenjenega 
z odlokom Okrajnega ljudskega odbora Radovljica, 
št. 285/1 z dne 29. VI. 1951, se spremeni in se glasi: 

»Lastniki, ki bi imeli svoje obratovalnice proti 
predpisom iega odloka odprte ali zaprte izven časa, 
določenega za odpiranje in zapiranje, se kaznujejo 
z denarno kaznijo do 3000 din.« 

2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Št. 375/3—52 
Radovljica, dne 29. oktobra 1952. 

Predsednik OLO: 
Jensterle Albin 1. r. 

Popravek 
Pri primerjanju teksta odločbe o ustanovitvi Nižje 

šole ministrstva za notranje zadeve LRS v Ljubljani, 
objavljene v Uradnem listu LRS, št. 31-178/52, z izvir- 
nikom te odločbe, se je Ugotovilo, da je tekst četrtega 
odstavka 3. točke odločbe, kot je bil objavljen v 
Uradnem listu LRS napačen. 

Pravilno ,,se četrti odstavek 3. točke odločbe o 
ustanovitvi Nižje šole ministrstva za notranje zadeve 
LRS glasi: 

»Gojenci šole prejemajo v času šolanja službene 
prejemke, ki so jih imeli ob vstopu v šolo, izvzemši 
položajni dodatek.« 

Št. II-744/5 
Ljubljana, dne 6. novembra 1952. 

Iz pisarne Sveta vlade LRS za zakonodajo 
in izgradnjo ljudske oblasti 

Prsglcd »Uradnega lista FLRJ« 
Št. 52 z dne 22. oktobra 1952: 

012. Odredba o območjih, okuženih s koloradskim hroščem. 
013. Odredba o spremembi odredbo o tarifi za zdravniški 

pregled posade in potnikov na ladjah v morskih lukah 
Federativne ljudsko republike Jugoslavije. 

G14. Navodilo o spremembi navodila za revizijo in prepiso- 
vanje voznih imenikov. 

Gló. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbo o znižanju 
tarifnih postavk za prevoz krme. 

610. Odločba o načinu izplačevanja izdatkov za strokovno 
izobrazbo oseb, ki jih pošljejo gospodarska podjetja v 
tujino. 

G17. Odločba o rabatu za sol. 
618. Odločba o spremembi odločbe o prehodu študentov 

odpravljene Novinarsko in diplomatske visoke šole v 
Beogradu na druge fakultete. 

G19. Odločba o prepovedi lista »Žurnal moskovsiko patriar- 
hu« v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji. 

620. Odločba o odobritvi ustanovitve in dela Zvezi goji- 
toljev plemenske perutnine, zajcev, golobov in [»tic 
FLRJ. 

621. Pojasnilo k 9. členu uredbe o postopku pri odpovedi 
delovnega razmerja delavcem in uslužbencem gospo- 
darskih organizacij. 

Št. 53 z dne 29. oktobra 1952: t 
622. Obvezna razlaga prvega odstavka 33. člena splošnega 

zakona o ljudskih" odborih. 
023. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kredi- 

tiranju obratnih sredstev gospodarskim organizacijam. 
624. Pravilnik o specializaciji sanitarnih inženirjev. 
625. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika za izva- 

janje zakona o ureditvi plačilnega prometa z inozem- 
stvom. 

626. Navodilo k odločbi o razporeditvi sredstev odpravljenih 
skladov državnih gospodarskih podjetij. 

627. Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o na- 
'  činu in elementih za določanje obratnih sredstev go- 

, spodarskih organizacij. 
028. Odročba o obračunu doseženega dohodka po evidenci 

banke. 

Izdaja iUradni tiet LRS«. — Direktor In odgovorni uredu k: dr Raetko Močnik — tieka tfekarna >Toneta Tomâtèa< — vai » 
Ljubljani. — NaroJnlna: letno 640 din. — ••••••••• Številka: 8 din do, 8 strani, vsake nadalitije 4 etrant 4 dm več. P° 
ooSti 8din »••. — Urednlžtvo ta uprava: Ljubljana, Kidričeva (prej Gajeva) allea 6, po&tut predal 336. — Telefon u?rave 55-79 

•-. Čekovni raîun: 601-90180-0 
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195. Odločba o spremembi v sestavi mestne volilne komi- 
sije za mesto Celje. 

196. Uredba  o  ustanovitvi  in   območju  državne  arbitraže 
v Celju. 

197. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ome- 
jitvi paše koz. 

198. Odlok  LO  mestne   občine  Kamnik   o   gradbenih   do- 
voljenjih. 

199. Odlok LO mestne občine Kamnik o upravi in vzdrže- 
vanju vodovodnega omrežja. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 
195. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Mest- 
nega ljudskega odbora Celje 

odločbo 
o.spremembi v sestavi mestne volilne komisije 

za mesto Celje 

1. Razrešijo se v mestni volilni komisiji za mesto 
Celje: 

član Presinger Riko, direktor Celjske ti- 
skarne v Celju; 

član Trofeirik Janez, šef Uprave za posredo- 
vanje dela MLO Celje; 

namestnik člana Bogataj Vlado, sekretar LIP 
v Celju. 

2. Imenujejo se v mestno volilno komisijo za me- 
sto Celje: 

za člana na mesto Presin'gerja Rika: Kogovšck 
Marica, gospodinja v Celju; 

za člana na mesto Trofcnika Janeza: Zaje Ivan, 
uslužbenec pri Zalogi piva v Celju; 

za namestnika člana na mesto Bogataja Vlada: 
Bradač  Drago, uslužbenec MLO Celje. 

U št, 130 
Ljubljana, dne 21. novembra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

Vlada Ljudske republike Slovenije 
196. 

Na podlagi 3. odstavka 5. člena zakona o državni 
arbitraži (Uradni list FLRJ, Št. 107-790/47) izdaja 
vlada LRS 

uredbo 
o ustanovitvi in območju državne arbitraže v Celju 

1. člen 
Pri Mestnem ljudskem odboru  v Celju se usta- 

novi državna arbitraža s sedežem v Celju. Poslovati 
bo začela s 1. januarjem 1953. 

2. člen 
V območje državne arbitraže v Celju spadajo 

okraji: Celje mesto, Celje okolica, Šoštanj, Trbovlje 
in Krško. 

3. člen 
Organizacijo državne arbitraže v Celju izvede 

Državna arbitraža pri vladi LRS. 

4. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 

Št. II-908/2-52 
Ljubljana, dne 10. novembra 1952. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 

Podpredsednik vlade LRS in 
predsednik Gospodarskega sveta 

vlade LRS: 
Ivan Maček 1. r. 

19?. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi 
LRS za izdajanje uredb na področju narodnega go- 
spodarstva izdaja vlada LRS po predlogu predsednika 
Gospodarskega sveta vlade LRS 

, uredbo 
o spremembah in dopolnitvah uredbe o omejitvi 

paše koz 

Uredba o omejitvi paše koz z dne 20. aprila 1950 
(Uradni list LRS, št. 14-62/50) se spremeni in dopolni 
tako, da se njeno prečiščeno besedilo glasi: 

Uredba 
o omejitvi paše koz 

1. člen 

Da se zavarujejo gozdovi pred škodo po kozah, 
se prepoveduje paša koz v gozdovih in, na gozdnih 
zemljiščih. 

Okrajni in mestni ljudski odbori lahko po potrebi 
določijo, koliko največ koz smejo rediti kmetijska 
gospodarstva, in tudi, na katerih . površinah in na 
kakšen način je dovoljeno pasti koze. 
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2„ člen 
Kdor pase ali redi koze v nasprotju s 1. členom 

te uredbe ali v nasprotju s predpisi, izdanimi na pod- 
lagi pooblastjla 1. člena, se kaznuje z denarno kaznijo 
do 10.000 dinarjev ali z zaporom do trideset dni. 

Ob pogojih 39. člena temeljnega zakona o pre- 
krških se lahko izreče tudi odvzem koz. ki so predmet 
prekrška. 

3. člen 

Ta uredba velja od dneva objave \ slradnem 
listu LRS«. 

St. II-904/1-52 
Ljubljana, dne  10. novembra  1952. 

Predsednik  vlade  LUS: 
Miha Marinko I. r. 

Podpredsednik vlade LRS in 
predsednik Gospodarskega sveta 

vlade LRS: 
Ivan Maček 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
198. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin in v zvezi s 6. členom uredbe 
o gradnji iii s 15. členom pravilnika o gradbenih 
dovoljenjih izdaja Ljudski odbor mestne občine Kam- 
nik na svoji 5. redni seji dne 12. IX. 1952 

odlok 
o gradbenih dovoljenjih 

1. člen 
Za turistično območje mestne občine Kamnik se 

za sedaj razglašajo: 
a) mesto Kamnik, razen naselij Košiše in 2ule, 

naselja Vrhpolje, Nevlje in Podgorje, 
b) tisti del naselij Jeranovo in Podjelša, ki leži 

ob okrajni cesti. 
2. člen 

Za vse gradnja v predelih, naštetih v 1. členu, se 
uporabljajo predpisi uredbe o gradnjah (Uradni list 
FLRJ, št. 14-139/52), pravilnika o gradbenih dovolje- 
njih (Uradni list FLRJ, št. 24-268/52), pravilnika o 
tehničnem pregledu izvedenih gradbenih objektov 
(Uradni list FLRJ, št. 24-269/52), uredbe o gradbeni 
inšpekciji (Uradni list FLRJ, št. 12-124/52) in uredbe 
o gradbenem projektiranju (Uradni list FLRJ, št. 
12-123/52). • 

Prvostopni gradbeni organ po teh predpisih je 
oddelek za gospodarstvo LO MO. Kamnik. 

3. člen 
Lastniki zgradb ob glavnih prometnih ulicah 

mesta Kamnik: Suina, Mesto in: Graben 'morajo imeti 
za barvanje, pročelij ,dovoljenj e y 2. odstavku prejš- 
njega člena navedenega gradbenega organai     .- 

Tako dovoljenje je potrebno tudi za napravo ma- 
sivnih ograj v teh ulicah, kolikor se postavljajo s 
pročelja. 

4. člen 
Kršitve določb prvega odstavka 2. in 3. člena se 

kaznujejo po tam naštetih predpisih. 

5, člen 

Odlok začne veljati" z dnem objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 25-1050/3-1952 
Kamnik, dne 12. septembra 1952. 

Predsednik LO mestne občine Kamnik: 
Alfred Janko 1. r. 

199. 

Na podlagi 20. in 23. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št 
19/52) in skladno z 8. členom temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/5Ì) izdaja Ljudski 
odbor mestne občine Kamnik na svoji 5. rodni seji 
dne 12. IX. 1952 

odlok 
o upravi in vzdrževanju vodovodnega omrežja 

1. člen 

Vodovodno omrežje mesta Kamnik je splošno 
ljudsko premoženje, upravlja in vzdržuje ga Mestna 
komunalna ustanova Kamnik na podlagi odločbe in 
po navodilih Ljudskega odbora mestne občine Kamnik. 

Dolžnost Mestne komunalne ustanove Kamnik je, 
da oskrbuje mesto in po možnosti naselja, ki spadajo 
v območje mestne občine Kamnik, z zdravo vodo za 
pitje, gospodinjstvo, industrijo in javno porabo po 
predpisih tega odloka. 

Svet za gospodarstvo Ljudskega odbora mestne 
občine Kamnik lahko odredi oddajo vode tudi lastni- 
kom zemljišč izven območja mestne občine Kamnik, 
ako ležijo zemljišča v neposredni bližini vodovodnega 
omrežja. 

2. člen 

Mestna komunalna ustanova Kamnik je dolžna 
dobavljati vodo stalno in neprekinjeno. Ta obveznost 
pa preneha, če to preprečijo višja sila ali pogonske 
in tehnične napake na javnih vodovodnih napravah. 
Svet za gospodarstvo Ljudskega odbora mestne občine 
Kamnik lahko vsak čas omeji ali do preklica ukine 
dobavo večjih količin vode v obrtne ali industrijske' 
namene ter za uporabo pri gradnjah; ako je mnenja, 
da razpoložljiva voda no zadostuje več za potrebe 
mestnega prebivalstva. 

Odjemalci, ki imajo priključene parne ali druge 
naprave na mestno vodovodno omrežje, jih morajo 
zavarovati tako, da ne more nastati na njih škoda ob 
prej navedenih spremembah. 

Če nastane odjemalcem vode škoda na vodovod- 
";h napravah zaradi prekinitve dobave vode, ki je 
ï.es ••'komunalna ustanova Kamnik pri vsej skrb- 
i osti ni mogla predvideti in tako odvrniti škode, ni- 
majo ti pravice do odškodnine. 

3. člen 

Vodovodne napeljave (instalacije) na posameznih 
Nepremičninah sé oskrbujejo z vodo mestnega vodo- 
vodnega omrežja s spojnimi vodi (hišnimi priključki). 
K hišnemu vodu spada celotno omrežje v notranjosti 
posestva. 

Spojne vode sinejo izvrševati samo »Mestne obrt- 
ne delavnice«, ki so za to pooblaščene od Mestne ko- 
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št. 601-90180-0- 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS«. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
2265. 

Besedilo: >Pekarna — Gradišče« 
(Ljubljana, Rimska 2). 

Poslovni predmet: Izdelovanje, peka 
in prodaja kruha ter slaščičarskih iz- 
delkov. * 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glav. 
mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1321/52 z'dne 19. IX.  1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, oddelek za gospodarstvo. 

Podjetje ima pet poslovalnic: Gra- 
dišče 5, Celovška 250, Staretova 18, 
Viška 20 in Rožna dolina, Cesta H/14. 

Za podjetje podpisujeta: 
Grebene Jože, upravnik, Ule Tilkn 

računovodju. 
MLO za glavno mesto Ljubljana 

oddelek  zn  gospodarstvo 
dno 23. oktobra  1952. 

št. G 41 "/52 9874 
2264. 

.Besedilo: Pekarna »Mirje« (Ljublja- 
no. Rimska 2). 

Poslovni predmet: Izdelovanje, peka 
in prodaja« kruha ter slaščičarskih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno 
mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1520/52 7. dne 19. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljub- 
ljana, oddelek za gospodarstvo, 

Podjetje ima tri poslovalnice: št. 1. 
Rimska 6; št. 2, Tržaška 24 in št. 3, 
Tržaška 58. 

Aleksič 
Za podjetje podpisujeta: 
Tomažič   Franc,   upravnik, 

Božidar, knjigovodja. 
MLO zn glavno mesto Ljubljana, 

oddelek  za gospodarstvo 
dne 25, oktobra  1952. 

št. G 4215/52 9920 
2265. 

Besedilo: Državni obrtni obrat »Kro- 
jaštvo«. Ljubljana (Ljubljana, Igriška 
14), skrajšano Državno obrtno podjet- 
je »Krojaštvo«, Ljubljana. 

Poslovni predmet: Krojaštvo moške, 
žensko in otroške obleke po meri in 
krojašlvo  perila. 

Razglasi in objave 
Ustanovitelj obrata: MLO za glavno 

mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1457/52 z dne  16. X. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, svet za gospodarstvo. 

Za obrat podpisujeta: 
štemberger Stane, upravnik, Kermnv- 

nor Marijan, računovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek  za gospodarstvo 
dne 51. oktobra  1952. 

G št. 42S0/52 10" 4S 
2266. 

Besedilo: Državni čevljarski obrtni 
obrat »fcašu čevljornn« (Ljubljana, 
Koraenskega 26). 

Poslovni predmet: Vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj podjetja: MLO glavnega 

mesta Ljubljane, odločba 'lajn št. 
1467/52 z dne 16. X. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, svet za gospodarstvo. 

Obrat ima pomožni čevljarski obrtni 
obrat v Zalogu. 

Za obrat podpisujeta: 
Kragel Franc, upravnik, Smrke Irma, 

knjigovodja. 
G št. 4445/52 10166 

Besedilo-: Državni krojaški obrtni 
obrat »Ljubljanska krojačnicn« (Ljub: 
ljana, Vodovodna 26). 

Poslovni predmet: Krojaštvo moške 
obleke po meri, ' 

Ustanovitelj podjetja: MLO glavne- 
ga mesta Ljubljane, odločba lajn ît. 
1468/52 z dne 16. X. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, svet za gospqdars4vo. 

Obrat ima pomožni krojaški obrtni 
obrat v Šentvidu 28. 

Za obrat podpisujejo; 
Pleško Edvard, upravnik, Zavodnik 

Emil, namestnik in Smrke Irma; knji- 
govodja. 

G št. 4446/52 10167 
MLO za  glavno  mesto Ljubljana,, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 4. novembra  |9?2. 

2267. 
»Besedilo: Državni obrtni obrat »Izde- 

lovalnicd in popravljalnica harmonik«, 
Ljubljana (Ljubljana, Pražakova 12). 
skrajšano' >Tzdelovalnica in poprnvljal- 
n'r<i harmonik«, Ljubljana. 

Poslovni predmet: I?delovonje in po- 
pravljanje harmonik. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1462/52   z   dne   16.   X.   1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, svet za gospodarstvo. 

/a obrat podpisuje: 
Peča ver Albin, upravnik. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 10. oktobra  1952. 

G št. 457852 10346 
2268. 

Besedilo: Državni obrtni obrat »Mo- 
del — splošno krojaštvo«, Ljubljana 
(Ljubljana, Igriška 3), skrajšano >Mo- 
del — splošno krojaštvo?, Ljubljana. 

Poslovni predmet: Krojaštvo moške, 
ženske in otroške obleke po meri in 
krojaštvo >perila. 

Ustanovitelj podjetja MLO za. glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1464/52 z dne 16. X. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, svet za gospodarstvo. 

Za obrat podpisujeta: 
Kuhar Janez, upravnik, Burja Franc, 

krojaški  mojster. 
G št. 4427/52 1044? 

Besedilo: Državni obrtni obrat »Zma- 
ga — čevljarstvo«, Ljubljana (Ljublja- 
nu, Igriška 3)f> skrajšano »Zmaga — 
čevljarstvo«, Ljubljana. . 

Poslovni predmet: Vsa dela čevljar- 
ske stroke. ; 

Ustanovitelj podjetja: 'MLO za glav- 
no mesto Ljubljana, odločba Tajn št. 
1465/52 7. dne 29, X.  1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, svet za gospodarstvo. 

Za obrat podpisujeta: 
Trdan Leopold, upravnik, Koncilja 

Jonez, čevljarski  pomočnik. 
G št. 4428/52 10446 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
oddelek za  gospodarstvo 

dne  11.  oktobra   152. 
2269. 

Besedilo: ^Astra«, trgovsko podjetje 
ž usnjem, gumo in tehničnim tekstilom 
(Ljubljana, Parmova 53). 

Poslovni predmet:'Trgovina na de- 
belo in drbbno z usnjem in usnjarskimi 
potrebščinami, s sedlarskim in jerme- 
narskim blagom, z vrvarskimi izdelki 
ter z izdelki iz gume, kavčuka in plas- 
tičnih mas. • 



Stran 3G2 URADNI LIST Štev. 34 — 25. XI. 1052 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LUS, 
odločba št. 11-1760/1-50 z dne 1. III. 
1951, in sicer pod firmo »Industrijski 
servis za tekstil, usnje in gumo«, Ljub-' 
ljana; z odločbo predsedstva VLRS, št. 
11-652/2-52 z dne 10. VII.  1952 je bilo 
Eodjetje preneseno v pristojnost MLO 

jubljane in preimenovano z odločbo 
MLO Ljubljane, lajn št. 1550/52 z dne 
19. IX. 1952 v sedanji naslov. 

Gospodarski voditelj:  MLO Ljublja- 
na, svet za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Šavora Lojze, direktor, Bencina Ivan, 

šef komerc. oddelka, in Rotter Drago, 
glavni  računovodja. 

MLO za glavno mesto Ljubljana. , 
oddelek  za  gospodarstvo 
dne 12. novembra 1952. 

G št. 4184/52 10448 

22•0. 
lîcsedii«: »Telinometal«, Celje. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

tehnične železnine, kovinskega blaga, 
tehnično nekovinskega blaga na drob- 
no in na debelo iz domače proizvodnje 
ter uvoz tega blaga. 

ustanovitelj in gospodarski roditelj: 
MLO Celje, 1505/Ì-1952, z dne 20. IX. 
1952, 

/a   podjetje   podpisuje: 
L čaka r Marjan, direktor, samostojno, 

v obsegu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja; Ilovar Ciril, v njegovi od- 
sotnosti: Rednak Rafko, računovodja, 
listine 47. člena szdgp, v njegovi od- 
sotnosti pa Hrastnik Zora. 

Ht. IX-1294-1952 10284 
Besedilo- Tovarna žičnih izdelkov, 

Celje. 
Coslorni predmet: Izdelovanje žič- 

nih sil, mrež in posteljnih vložkov. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: MLO Celje, 11-416/5-7 z dne 
24•. IX. 1952. 

/• podjetje podpisujeta: 
Kos Konrad, direktor, samostojno, y 

obsegu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja; Blažon Jožica, računovodja, 
sopodpisujc listine po 47. členu szdgp. 
MLO Celje, oddelek za gospodarstvo 

dne  16. oktobra  1952. 
Št. IX-690/1-1952 10285 

2271. , 
Besedilo: Trgovsko podjetje Okrajne 

zadružne zveze »Vino«, Celje. 
Poslovni predmet: Odkup in prodaja 

alkoholnih 'pijač, žganjekuha, polnje- 
nje  steklenic   vina  in   žganja. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
Okrajna zadružna zveza Celje, od- 
ločba št. 568/1-1952 z dne 9. IX. 1952. 

Podjetje ima poslovalnice: Centralno 
skladišče, Celje. Zidanškova 1 in Bifc- 
točilnico, Miklošičeva ulica, Celje. 

Za podjetje podpisujeta: Naglav Ju- 
rij, direktor, V obsegu   zakonitih   po- 
oblastil in pravil podjetja. Sušnik Ani- '. 
ca, računovodja. 

MLO Celje, oddelek za gospodarstvo  . 
dne 17. oktobra 1952. 

Št. ••-1526—1952 102S5 
2272. . 

Besedilo: »Gostilna prj kolodvoru«, 
Mestinje (št. 53):.   , . .   ! 

Poslovni predmet: Točenje alkohol-' 
nih in brezalkoholnih pijač, prodaja 
tonlih in mrzlih jedil. 

Ustanovitelj, in gospodarski voditelj 
podjetja: Ob5. LO .Šmarje pri Telšali, 
odločba št. 1047/1-1942 ' z, dne 1. VII. 
1952, '  ' . .,',.• 

Za podjetje podpisujeta: Strašek Jo- 
žefa, poslovodja, Kidrič Ivan, računo- 
vodja, po zakonitih pooblastilih in 
pravilih. 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 29. oktobra 1952. 
Št. 6630/1-1952 9997 

2275. 
Besedilo: Občinska čevljarska delav- 

nica, Kočevska Reka. 
Poslovni predmet: Izdelava čevljem, 

izvrševanje vseh del, ki spadajo v to 
stroko. 

Ustanovitelj  in gospodarski voditelj 
podjetja: Obč. LO Kočevska Reka, od- 
ločba št. 363/52 z dne 1. VIII. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Pirnat Slavko, poslovodja, samostoj- 

ne, v obsegu zak. pooblastil in pravil 
podjetja; Lesar Ivan,, tajnik občine, 
se podpisuje listine finančnega in de- 
narnega pomena, in Klarič Ivan, pred- 
sednik občine, ki sopodpisuje listine 
z zneski nad 50.000 din. 
OLO Kočevje, oddelek za gospodarstvo 

•  dne  8.  oktobra   1932. 
Št. 2859/1-1022 10097 

2274. 
Besedilo: Projektivni biro, Kranj. 
Poslovni predmet: Gradbeno projek- 

tiranje in kopiranje. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: LO mestne občine Kranj, od- 
ločba št. 1227/52 z dne 12. V. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Ing. Sodnik Boris in TrampuS Marica. 

LO MO Kranj, oddelek za gospodarstvo 
dne 27. oktobra 1952 

Št. 727 9942 
2275. 

Besedilo: Mestni obrat »Oblačila«, 
modno krojaštvo Maribor (Gorkcga34). 

Poslovni predmet: Opravljanje obrti 
krojoštvu   moških   oblek. 

Podjetje je ustanovil: MLO Maribor, 
odločba št. 7535/6-52 z dne 20. IX. 1952. 

Gospodarski organ je: MLO Maribor, 
svet za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Brnčič Mojz, poslovodja, po zakoni- 

tih določilih in pravilih podjetja, Lo- 
vec Danica, honorarni računovodja, 
poleg poslovodje vse listine denarnega, 
materialnega, kreditnega in obračun- 
skega pomena. 
MLO Maribor, oddelek za gospodarstvo 

dne 5. novembra 1932. 
Št. Pov 56/183 10151 

:2Ž76. 
Besedilo: Občinsko podjetje1' »Sliko- 

plesk«, Benedikt št. 7. 
Poslovni predmet: Izdelava napisov 

raznih vrst, beljenje in slikanje sta- 
novanjskih, uradnih, poslovnih in 
šolskih prostorov, pleskanje in bar- 
jvanje pohištva in kuhinjske opreme v 
.najboljši kvaliteti in po najnižjih ce- 
,nah. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj' 
podjetja:   Obč.. LO   Drvanja. 

Za podjetje podpisuje: 
Jaušovec   Ivan,   poslovodja,   Rojko 

Prane   in, Ilojnik   Franc. 
OLO M.ar;bor ok., odd. za gospodarstvo 

dne 8. septembra 1952. 
Št. lî-4822/1-1952 8399 

2277.       ,,,,-•> •      •      • 
Besedilo:,Obrtno mizarstvo, Polskava 

(št. 29).    . 
Poslovni .predmet: Izdelovanje mi- 

zarskih del po naročilu. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: Obč.<LO Zg. Polskava. 

Za podjetje podpisujeta: 
Ingolič Karel, obratovodja, neomeje- 

no, in Ploh Milan, knjigovodja. 
OLO Maribor ok., odd. za gospodarstva 

dne 6. oktobra 1952. 
Št.  II-7100/1-1952 9199 

2278. 
Besedilo: Mestno remontno podjetje, 

»Klepnrstvo« (Murska Sobota, Uliica 
Štefana Kovača). 

Poslovni predmet: Vsa dela klepar- 
ske stroke in inštalacija vodovodnih 
naprav. ' 

Ustanovitelj   in   gospodarski   voditelj 
podjetja: LO mestne občine M. Sobota. 

Za podjetje podpisujeta: 
Lutar   Vincenc,   upravnik   in   Knlič 

Bela, računovodja. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 18. oktobra 1952. 
Št. II. 9252/1-52 9746  ' 

2279. 
Besedilo: Krajevno gostinsko podjet- 

je, Oplotnica. 
Poslovni predmet: Točenje alkohol- 

nih in brezalkoholnih pijač, čimboljša 
in izdatnejša prehrana delavcev, usluž- 
bencev, nameščencev in delovnega 
ljudstva. 

Ustanovitelj  in  gospodarski  voditelj 
podjetja:  KLO Oplotnica. 

Za podjetje podpisujeta: 
Jclcnko  Ivan,  upravnik,   Pozno   •.1•, 

računovodja. 
OLO Poljčnne, poverjeništvo za finance 

dne  22.  marca   1952. 
Št.  1161-32 5138 

2280. 
Besedilo: Krajevno gospodn.rsko pod- 

jetje »Pekarna Oplotnica«. 
Poslovni predmet: Peka in prodaja 

kruha. 
Ustanovitelj   in   operativni   upravni 

voditelj podjetja: KLO Oplotnica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Jelenko   Ivan,  upravnik,  Pozne  Eia, 

računovodja, 
OLO Poljčnne, poverjeništvo za finance 

dne 4. aprila 1932. 
Št.  1508/52 3525 

2281. 
Besedilo: Krajevna pekarna »Pe- 

civo«, Kropa. 
Poslovni predmet: Peka in prodaja 

kruha in peciva. 
Ustanovitelj,    gospodarski    voditelj: 

Obč. LO Kropa. 
Za podjetje podpisujeta: , 
Naprotnik   Jernej,   upravnik,  Peter-4 

nelj   Janez,   računovodja, oba   skupaj 
vse listine denarnega, materialnega in 
kreditnega pomena. 

Št. 4092/1-1952 10541 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Orlo- 

vina«, Kropa. r 
Poslovni predmet: Trgovina z meša- 

nim blagom, s tobačnimi izdelki, vžiga- 
licami in cigaretnim papirjem, na 
drobno. 

Ustanovitelj, gospodarski voditelj: 
Obč. LO Kropa. 

Za podjetje podpisujeta: 
Petrač Janez, upravnik, Peternelj 

Janez, računovodja, oba skupaj listine 
denarnega, materialnega in kreditnega 
pomena. št. 4091/1952 10340 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 6. novembra 1932. 
2282.   • 

Besedilo: Trgovsko  podjetje  »Slol«, 
Žirovnica. 

Poslovni predmet: Prodaja in nakup 
, predmetov. 
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Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: Kli) Žirovnica, odločba št. 
366/1-52   z   dne   15:   IV.   1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Avguštin Ludvik, upravnik, in God- 

lar  Zofija,   računovodja, oba  po  pra- 
vilih in zakonitih pooblastilih. 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne  16. oktobra 1952. 
Št. 5044/2-52 9607 

2283. 
Besedilo: Občinska brivnica, Dravo- 

grad. 
Poslovni predmet: Vsa dela brivske 

stroke. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 

Obč. LO Dravograd, odločba številka 
48/74-1952 z dne 10. IX. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Gostečnik Jelka, poslovodja in Štern 

Sonja, nameščenka, po zakonitih po- 
oblastilih. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 4. septembra 1952. 
Št. TI/3—31/309—52 9002 

2284. 
Besedilo: Lekarna, Bovec. 
Poslovni predmet: Prodaja živil in 

sredstev za zdravljenje. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Tolmin, 

odločba št. 1/86/10-52 z dne 17. IX. 1952. 
Gospodarski voditelj: Svet za ljud- 

sko zdravstvo pri OLO Tolmin. 
Za podjetje podpisujeta:       .     '   • 
Mr. Knez Norma, upravnik, Mrakič 

Slavica, knjigovodja, po pooblastilih in 
pravilih. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 22. oktobra 1952. • 
Št. H/1—18/2—1952 9792 

2285. 
Besedilo: Splošno mizarstvo, Hrast- 

nik (št. 6). 
Poslovni predmet: Vsa dela mizarske 

stroke. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: LO MO Hrastnik, odločba- 
št. 1014 z dne 3. X. 1952. 

Za pod jet jo podpisujejo: 
Laznik Maks, poslovodja ali Legvart 

Ivan,   gospodarski   pomočnik,   skupaj 
z  njim   Potrata  Slavko,  mizarski  po- 
močnik, po zakonitih pooblastilih. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 3. novembra 1952. 
Št. 4821/1-1952 10164 

2286. 
Besedilo: Okrepčevalnica »pri Ste- 

klarni«, Hrastnik (št. 161). 
Poslovni predmet: Menza, bife s to- 

čenjem alkoholnih in brezalkoholnih 
piiač, prodaja hladnih jedil. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: LO mestne občine Hrastnik, 
odločba št. 1040/1-1952 z dne 9. X; 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Filipovič Franjo,  upravnik  ali  Kle- 

novšek "Sonia,   pomočnik   upravnika, 
skupaj  z  njim  Ličen  Izidor,  trgovski 
poslovodja,  po  zakonitih  pooblastilih. 
Ol,O Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 7. novembra 1952. 
Št. 4587/2-1952 10280. 

2287. 
Spremembe 

Besedilo:   Podjetje   za   mednarodno 
špedicijo »Transjug«. Ljubljana.        • 

Besedilo odslej: INTERTRANS, med-,' 
uarodni transporti, Ljubljana. 

srbohrvatsko: INTERTRANS. medju- 
narodni  transporti, Ljubljana, 

angleško: INTERTRANS, internatio- 
nal transports, Ljubljana, 

francosko: INTERTRANS, transports 
internationaux   Ljubljana, 

italijansko: INTERTRANS, transpor- 
ti internazionali, Ljubljana, 

nemško:   INTERTRANS,   internazio- 
nale Transportej Ljubljana. 
Ministrstvo z» finance LRS, Ljubljana 

dne 16. oktobra 1952. 
Št. 342—369/1—1952 9800 

2288. 
Besedilo: Industrijo usnja, Vrhnika. 
Izbriše se  Mrežar   Helmut   in  vpiše 

'   Veble  Jože,  glavni   računovodja,   ki 
sopodpisuje listine po 47, členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LUS, LJubljana 

dne 4. novembra  1952. 
Št.  243-60/8-1952 1051h 

2289. 
Besedilo: Lesno industrijsko podjet- 

je, Celje. 
Vpiše se 
Koštomaj Anton, šef komercialnega 

odseka, ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja in sekretarja, v istem obsegu 
kot direktor. 

Št. 243-6/3—1952 10511 
Besedilo: Mlinsko podjetje, Ajdov- 

ščina. 
Izbriše se Grandovcc Franjo in vpiše 

"Ktavos  Franc,   računovodja,  ki   so- 
podpisuje listine po 47. čl. szdgp. 

Št. 243-51/4—1952 10314 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 6. novembra  1952. 
2290. 

Besedilo:  Mlinsko podjetje, Maribor. 
Izbriše se Kislih-Štefka in vpiše 
Potočnik Marija, glavni računovodja, 

ki sopodpisuje listine po 4•. čl. szdgp. 
Št. 243-76/5-1952 10309 

Besedilo:  Splošno kmetijsko  gospo- 
darstvo, Nova Gorica. 

Izbrišu se Zadruvee Stanko ja vpiše 
Lipovec Anica, v._ d. glavneg«  raču- 

novodje, ki sopo.Ipisuje i'stiur po 47. 
členu szdgp. 

Št. 243-3SV1—1931' 10512 
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje 

\Pionir«, Novo mesto. 
Izbriše še Terčclj   Bogdan  in  vpiše 
ing.   Sodnik   Dušan,   glavni   inženir, 

ki  podpisuje  v  odsotnosti   direktorja, 
v istem obsegu. '    , 

Št. 243-14/1-1932 10310 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dhc 8. novembra 1952. 
2291. 

Besedilo: Tovarna emajlirane posode, 
Celje. 

Vpiše se . 
TodoroVič Miroslav, vodja finančnega 

knjigovodstva, ki sopodpisuje v odsot- 
nosti ' glavnega računovodje, v , istem 
obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS. .Ljubljana 

dne lO-.novembra 1952. 
Št. 243-1.64/5-1932      • • 10320 

229la. • "   ; 

Besedilo:    >Prevozništvo    RLO    H«1 

(Ljubljano, Jerncjeva 14).' 
Izbriše se Prešeren Janez in vpiše 
Rnpnik Alojz, v. d. upravnika. 
MLO'za glavno  mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodurstvo 
dne 31. oktobra 1952. ' 

Št. G 2475/52 '      '     10057' 
22<:       ' •   > ?• '  ; ',       • 

Bc. idilo:'»Pecivo — Mleko« v-likvi- 
daciji (Ljubljana, Rimska 4). 

V likvidacijski komisiji so: Poženel 
Janez,   nameščenec    MLO   Ljubi inna, 
predsednik, Brinjevec Anton, upravnik 
»Pekarne    in    slaščičarne    Moste<    in 
Habjan   Helena,   faktunstka   >•<•••- 
Mlekac, Ljubljana, Rimsku 4, člana. 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 
dne 8. novembra  1952. 

G št. 4465/52 10547 

2293. 
• Besedilo:   »Kurivo«   KLO   Šempeter 
S. d. 

Besedilo odslej: Kurivo občinskega 
LO Šempeter S. d. 

Izbriše se Lužar Anton in vpišeta 
Derča Franc, poslovodja, Koželj Ma- 

rija, knjigovodja, ki podpisujeta sku- 
paj, po zakonitih  pooblastilih  in  pra- 
vilih. 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 8. oktobra 1952. 
Št. 3877/51-1952 9517 

2294. 
Besedilo: Krajevna gostilna KLO 

Šempeter S. d. (št. 9). 
Besedilo   odslej:   Občinska   gostilna, 

Šempeter S. d. 
Vpiše se 
Cvenk Štefan, poslovodj/i. ki podpi- 

suje skupaj z Derčom Francem, po za- 
konitih pooblastilih in nruvilih. 

Št. 3877/35—1952 9516 
Besedilo: Krajevna pekni-nu KLO 

Šempeter S. d. 
Besedilo: odslej: Pekarna Občinske- 

ga LO Šempeter S, d. 
Vpiše se 
Lubič Ivan, poslovodja, ki podpisuje 

skupaj z Derčom Francem, po zakoni- 
tih pooblastilih in prpvil'h 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne II. oktobri' 1932. 
Št. 3877/35—1932 9518 

2295. 
Besedilo: »Mesarija« KLO Šempeter 

S. d. 
Besedilo odslej: »Klavnica 'in mesa- 

rija« Občinskega LO Šempeter S. d. 
Vpiše se 
Koželj Marija, knj!gorodjn, ki pod- 

pisuje po zakonitih pooblastilih in pra- 
vilih.   • • 
OLO Celje ole., odd. za gospodarstvo 

dne 17. oktobra 1952. 
Št. 11-3877/32—1952 9646 

2296. # ) 
Besedilo: Krajevna oekarnn. Šmarje 

pri Jelšah. 
Besedilo odslej: »Pekarna« Občinske- 

ga LO Šmarje pri Jelšah. 
Izbriše se: Kidrič Ivan. računovodja. 

. .;    Št. II-537V4 1952 10250 
Besedilo: Krnje'no mizarstvo, Šmar- 

je pri Jelšah. 
Besedilo odslej: »Splošno mizarstvo«, 

Občinskega LO Šmarje pri Jelšah. 
Izbriše se  Kidrič Tvan. 

Št. V,-??/;-1932 10251 
Besedilo- Krajevno remontno pod- 

jetje, Šmarje p. J. 
Besedilo odslej: »Remontno podjetje« 

Občinskega LO Šmarje p. J. 
Izbr'Sp se KMri*  Ivan, direktor. 

. Št. II 3S78/10-1952  '      10249 
• Besedilo: »Trgovsko podjetje« KLO 

Šmarje pri Jelšah. 
Besedilo odslej: »Trgovsko podjetje« 

Občinskega LO Šmarje pri Jelšah. 
Št. 5878/8-1952 10239 
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Besedilo: »Brivsko frizersko podjet- 
je, KLO štore. 

Besedilo odslej :Brivnica in čcsalnica, 
Olič. LO štore. 

Izbriše se Benedikt Anton in vpišeta: 
Jakše Stane, poslovodja, Borši'5 Av- 

gust, predsednik Obč. LO, ki podpisuje- 
ta po zakonitih  pooblastilih in pravi- 
lih. 

Št. 3877/??. 85-1952 9953 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 24. oktobra  1952. 
2297. 

Besedilo: »Urarska delavnica« KLO 
Rogaška Slatina. 

Besedilo odslej: »Urarstvo« Obč. LO 
Rogaška Slatina. 

Izbriše se Senečič Aurei in vpiše 
Verk   Henrik, poslovodja,  ki  podpi- 

suje samostojno, po zakonitih poobla- 
stilih in pravilih podjetja. 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 29. oktobra 1952. 
Št. 3877/90-1952 10242 

2298. 
Besedilo: »Pekarna« KLO Rogaška 

Slatina. 
Besedilo odslej: »Pekarna« Obč. LO 

Rogaška Slatina. 
Izbriše se ing. Sencčič Avrei, računo- 

vodja. 
Št. U-3877/80-1952 10244 

Besedilo:    Kmetijsko    gospodarstvo, 
Slovenske Konjice. 

Izbriše se Grame Mirjam in vpiše 
Cehner Kari, glavni računovodja. 

Št. 11-371/, -1952 10252 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 4. novembra 1952. 
22P9. 

Besedilo: Krajevna mesnica, šehipns. 
Besedilo   odslej:   Občinska   mesnica, 

fiempas. 
Cospodarski voditelj odslej: Obč. LO 

Šempas. 
Izbrišeta se Kurat Anica in Batič 

Slavica ter vpiše 
Gruden Anica, upravnik in Pavlin 

Ida. sopodpisnica. 
Št. II/2-100O/1OÓ-52 101M) 

Besedilo: Mestno gostinstvo, Solkan. 
Vpiše se Bife, Rožna dolina in DUR 

Gorica — kolodvor ter izbriše Ekono- 
mija. 

Gospodarski voditelj odslej: Ljudski 
odbor mestne občine Nova Gorica. 

št. II/2-OS-1000/109—52    10162a 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 28. oktobra 1952. 
2300. 

Besedilo: Okrajno podjetje »Splošna 
mehanika« v Šempetru, ._ 

Besedilo odslej: »Kmetijska mehani- 
zacija Gorica« v Šempetru. 

Poslovni predmet: Priprava in rigo- 
lanje zemljišč za sadovnjake in vino,- 
grade ter popravilo lastnih strojev. 
Izdelava in popravila raznih strojev;in 
aparatov za splošne potrebe in potrebe 
kmetijstva. 

Za podjetje podpisujeta 
Mervič Franc, upravnik in Besednjak 

Benjamin, knjigovodja.     „ ,   ,   >  , 
OLO Gorica, oddelek 'za gospodarstvo 

dne 28. oktobra, 1952. 
Št. II/2—1000/107—52        10161 

2301. , '  .      * 
Besedilo: Mestno podjetje »Čevljar- 

na«, Jesenice. , - 
. Izbriše  so Čučnik  Vinko,, upraynjk, 

in vpišeta s f 

Marinič Niko, upravnik, z istimi po- 
oblastili in Leban Alojz, predsednik 
delavskega sveta. 
LO MO Jesenice, odd. za gospodarstvo 

dne 14. novembra 1952. 
Št.  II/6-1841/2-52 10449 

2302. 
Besedilo- Krajevna čevljurna, Sv. Ka- 

tarina pri Tržiču. 
Podjetje je z odločbo KLO Sv. Kata- 

rina pri Tržiču z dne 25. III. 1952, št. 86 
prešlo dne 1. II. 1952 v likvidacijo. 

Izbrišeta se Meglic Stanko in Koder 
Pavel ter vpišejo: 

Čarman   Janez,   predsednik,   lloblek 
Janez,   Primožič  Franc,  Meglic  Janez, 
člani likvidacijske komisije. 
OLO Kranj okolica, poverj. za finance 

dne 2. aprila 1952. 
Št. II-1O45/7-50 3406 

2303. 
Besedilo: Pleskarstvo in soboslikar- 

stvo, škofja Loka, 
Besedilo   odslej:   Remontno   obrtno 

podjetje, škofja Loka, obrat soboslikar- 
stvo in pleskarstvo. 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne 5. novembra 1952. 
Št. 3880/2 10259 

2304. 
Besedilo: Krojaško in šiviljsko pod- 

jetje, Kranj. 
Vpiše se nov obrat »Gorenjska obla- 

öilnica, Kranj< kot trgovina z lastnimi 
konfekcijskimi izdelki. 

OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 
dne 29. oktobra 1952. 

Št. 3035 10000 
Besedilo: »Splošna trgovina Kamnik«, 

Kamnik. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 

»Kočna«, Kamnik. 
Izbrišejo se poslovalnice od št. 1 do 

14 in vpišejo poslovalnice: št. 1. »Ku- 
rivo«:, Kamnik, št. 2. špecerija »Metka«, 
št. 3. špecerija'>špelca«, št. 4. špecerija 
»Alenka«, št. 5. špecerija »Mojca«, št. 6. 
Manufaktura »Sukno«, št. 7. »Konfek- 
cija«, št. 8. »Usnje-Obutev«, št. 9. Ga- 
lanterija »Tip—Top«, št. 10. »Veriga«, 
št. 11. »Elektromaterial«, št. 12. Trgo- 
vina z mešanim blagom, št. 13. »Komi- 
sija« in št. 14. »Tekstilka«, vse v Kam- 
niku. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 4. novembra 1932. 

II. št. 1431/294-1952 10344 
2305. 

Besedilo: »Stražun« čevljarstvo (Ma- 
ribor, ,1'obrežje). 

, Izbriše se Bcdenik Franc, namestnik 
računovodje. 
MLO Maribor, odd. ?a gospodarstvo 

dâe 3. novembra  1952.    v 

Št. Pov 56/19? 10130 
23Ó6.. ... ,   , 

Besedilo: Mestni obrtni obrat xščef- 
karna« (Maribor, Pipuševa 12). 

Izbriše se Novak Ciril in vpiše 
Zalokrtr Jože, upravnik,' ki podpisuje 

po pooblastilih in pravilih podjetja. 
'   •       Št. Povf 56/168 9064 

Besedilo: Mestni obrtni obrat >ščcf- 
karnae (Maribor, Pipuševa 12). 

Izbriše sefKošar Hilda in vpiše 
Kragelj   Dragica,'   računovodja,   ki 

podpisuje listine denarnega, material- 
nega, obračunskega in .kreditnega po- 
mena, ppléç poslovodje. ,   . 

»     .,      Pov. št. IT. 5p/172-5.>       , 9067 
MLO' Maripor,.odd. .zu gospodarstvo 

•   '   - dnp 1. (Oktobru 1932. 

2307. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Kino- 

kavarna«, Maribor. 
Izbriše se Zagrojšek Ernest in vpišo 

Šmajdl Stane, v. d. upravnika, ki pod- 
pisuje samostojno, po zakonskih dolo- 
čilih in pravilih podjetja. 

MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 
dne 3.  novembra  1952. 

Pov.  št.   56/201. 10132 
2308. 

Besedilo: Krajevna  peknrna. Oplot- 
nicn. 

Izbriše se Jelenko Ivan iti vpiše 
Žigert Jože, upravnik. 

OLO Maribor ok., odd. za gospodarstvo 
dne 4.  novembra  1952. 

št. 11-3687/22-1952 10193 
2309. 

Besedilo: Mestne pekarne, Dolnja 
Lendava. 

Izbriše se šraj  Franc in vpiše 
Sveč Štefan, upravnik, ki podpisuje 

vse listine podjetja. 
št. H. 9200/1-52 9•44 

Besedilo: Mestna kleparska delavni- 
ca, Dolnja Lendava. 

Izbriše se Ilrnčič Ferdo in vpiše 
Sokač  Valent, poslovodja, ki podpi- 

suje vse listine podjetja. 
Št. II. 9199/152 9745 

OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 
dne 17. oktobra 1952. 

2310. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Mlcko- 

promet« (Murska Soboto). 
Besedilo odslej: Mlckopromct, pod- 

jetje za proizvodnjo mlečnih izdelkov, 
Murska Sobota. 
OLO M. Sobotu, odd. za gospodarstvo 

dne 29. oktobra 1952. 
Št. II. 9537/4-52 10192 

2311. 
Besedilo: Mestno podjetje za pre- 

skrbo z mesom in mesnimi izdelki, 
Ptuj. 

Poslovni predmet odslej: Klanje ži- 
vine, predelava in prekajevanje mesa, 
prodaja mesa in mesnih izdelkov. 

V sklopu  podjetja je obrat za pre- 
delovanje   in   prekajevanje   mesa,' od 
1. I. 1952 pa obrat »Miloma', ki je bila 
prej v sklopu Mestnih obrtnih delavnic. 
OLO Ptuj, oddelek za gospodarstvo 

dne 27. oktobra 1952. 
Št. TI/3-1300/58-32 9998 

2312. 
Besedilo: Grand hotel Toplice na 

Bledu. 
Dosedanji knjigovodja Dolšak Ruža 

se na podlagi sklepa Okrajnega sodišča 
LRS v Ljubljani podpisuje z imenom 
»Jurkovič«. ' 

Št. 4215/1—1952 10338 
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 

hotel Triglav na Bledu. 
Izbriše se Pintar Anica in vpiše 
Premzl Alojz, upravnik, ki podpisuje 

v obsegu zakonitih pravil in pooblastil 
podjetja. 

Št. 4180/1—1952 '10339 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Restav- 

racija Dobrča« na Bre/.jalt. 
Izbriše se Rožič Jelka in vpiše 
Reš Ana, knjigovodja, ki podpisnjc 

po   zakonitih   pooblastilih   in   pravilih 
podjetja. 

Št. 53662—52      ' 10342 
OLO Radovljica, odd. za gospodarstvo 

dne 10. novembra 1952. 
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2313. .   . 
Besedilo: Krajevna podjetja Velenje - 

Remont. 
Besedilo odslej: Mestno podjetje Ve- 

lenje — Remont. 
Izbrišeta se Resnik Anica in Pogo- 

relčnik Jurij ter vpišeta 
Lcsnjak   Filip,  poslovodja.  Scnegač- 

nik Draga, knjigovodja. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 22. oktobra 1952. 
Št. 1911/190-52 4S21 

2314. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Mate- 

rial« za gradnje in reprodukcijo, 
Šmartno ob Paki. 

Izbrišeta se Koienc Alojz in Juvan 
Jože ter vpiše 

Kumcr Janko, predsednik upravnega 
odbora. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 31. oktobra 1952. 
Št. 1911/211—11 10028 

2315. 
Besedilo: Krajevna gostilna v Spod- 

nji Idriji. 
Izbrišeta se Kcnda Anton in Lukan 

Peroslav ter vpišeta 
Cari Ivan, upravnik in Kokošar Pay- 

la, knjigovodja, ki podpisujeta skupaj. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 25. junija 1932. 
Št. X-36/81-52 6114 

2316. .. 
Besedilo: Krajevna mesarija, klav- 

nica  in  prekajevalnica  KLO  Radeče. 
Besedilo odslej: Mestna mesarija, 

klavnica in prekajevalnica, Rateče. 
Izbriše se Klanjšek Jože, predsednik, 

in vpišeta: 
Sotlar Zinka, knjigovodja, Plaznik 

Nada, blagajnik, ki podpisujeta sku- 
paj z upravnikom, po zakonitih pred- 
pisih in pravilih podjetja. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 25. oktobra 1932. 
4507/1-1932 9974 

2317. 
Besedilo: Mestno podjetje »Bnvnicc«, 

Trbovlje. 
Izbriše se Petaver Silva in vpiše 
Kump Milena, računovodja, ki pod- 

pisuje v vseh finančnih zadevah, sku- 
paj z upravnico. 

Št. 4929/1—1932 10399 
Besedilo: Mestno podjetje »Domsko 

krojašivo«, Trbovlje. 
Izbrišejo se Adlcšič Peter, Kočar 

Alojz, Perme Danica in vpišeta 
Forte Danica, upravnik, Kurnik Ani- 

ca, knjigovodja, ki podpisujeta v fi- 
nančnih zadevah skupaj, v vseh drugih 
zadevah pa upravnik samostojno. 

Št.  4946/1-1952 10398 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 11. novembra 1952. 

Izbrisi 
2518 
'" Besedilo: Kmetijska mehanizacija — 
Gorica v Šempetru. 

Ker je prešlo z odločbo OLO Gorica 
št. H/2-3762/3-52 z dne 10. VII. 19^2 v 
sklop OZKZ Gorica. % 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 28. oktobra 1952. 
Št. H/2—1000/108—52        10162 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 
Vpisi 

231•. 
Besedilo: »Uprava pokopališča občine 

Polje« (Ljubljana, Polje). 
Naloge ustanove: Upravljanje poko- 

pališča v Polju. 
Ustanovitelj' in gospodarski  voditelj 

ustanove: Obč. LO Polje glavnega me- 
sta Ljubljane, odločba št. 402/52 z dne 
27. VI. 1952. 

MLO  za glavno  mesto  Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 5. novembra 1952. 

-G  št. 4037/52 10139 

2320. 
Besedilo: Dom učencev v gospodar- 

stvu v Vrhpolju pri Vipavi. 
Naloge ustanove: Upravljanje pre- 

moženju doma, pobiranje pristojbine, 
nuditi obrtnim vajencem pouk ob vsej 
potrebni preskrbi. 

Ustanovitelj uprave: Svet vlade LRS 
za prosveto in kulturo, odločba št. 
2465/2 z duc 20. VI..1932. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 28. oktobra 1952. 
Št. I1/2-OS-1000/98-52 10163 

2321. 
Besedilo: Uprava goriških vodovodov 

s sedežem v Zalem hribu. 
Naloge ustanove so: Razdeljevanje in 

preskrba s pitno vodo, vzdrževanje vo- 
dovodnega omrežja in naprav, prouče- 
vanje terena in dajanje predlogov za 
razširjenje vodovoda. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
OLO Gorica, svet za gospodarstvq, od- 
ločba št. •/1-3565/6-52 7. dne 20. VI. 
1952 (preimenovanje prejšnjega Okraj- 
nega vodovodnega podjetja, Gorica). 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 8. novembra 1952. 
Št. H/2—1000/111— 52 10428 

2522. 
Besedijo: Uprava komunalnih zgradb 

in zemljišč v Idriji. 
Naloge ustanove so: Upravljanje in 

vzdrževanje vseh državnih zgradb in 
zemljišč pod upravo MLO Idrija, uprav- 
ljanje in vzdrževanje vodovodov, cest, 
ulic, parkov, stojnic, kanalizacije, cest- 
ne razsvetljave, pokopališča in mrliške 
veže, klavnice, javnega kopališča, pral- , 
nie, javnih stranišč in drugih javnih 
prostorov, dimnikarske službe, skrb za 
pokope in prekope mrličeV, za žaganje ' 
drv, odvažanje smeti in druge komu- 
nalne usluge, pobiranje tozadevnih pri- 
stojbin. ' 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
ustanove: MLO Idrija, odločba št.390/2 
z dne 17. VI. 1952. .     , 

Za ustanovo, podpisuje: Bedenk Av- : 
gust, upravnik, , ,      . 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo , 

dne 29. junija 1952. 
Št. X-83/1-52 -  10232 

2323. 
Besedilo: Zavod za komunalne uslu- 

ge, Tolmin. 
Delovno področje: Upravljanje jav- 

nih in stanovanjskih zgradb m naprav, 
vzdrževanje vodovodnih naprav, javne 

kanalizacije, ulic, trgov, pločnikov, mo- 
stov, občinskih cest, vrtov, parkov, jav- 
nih nasadov in naprav, javne čistoče, 
javne razsvetljave, zvočnih naprav, 
javnega pokopališča in javne tehtnice, 
izkoriščanje vodovodnih naprav, vrtov, 
parkov, javnih nasadov in parkovnih 
naprav, zvočnih naprav, javnih poko- 
pališč, javne tehtnice in gramoznice ter 
Kamnolomov vseh vrst. 

Ustanovitelj  in  gospodarski  voditelj 
ustanove: Mestni Obč. LO Tolmin, od- 
ločba št. 23/68 z dne 28. VI. 1932. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Hvala Bogomil, direktor, Taljat Ma- 

rija,  računovodja  in  Skočir Mirko, v 
odsotnosti enega- od teh. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 28. julija 1952. 
Št. H/4—83/3—52 10234 

2324. 
Besedilo: Otroški vrtec, Kobarid. 
Naloge ustanove so: Nuditi otrokom 

vzgojo, razvedrilo in zabavo ter hrano, 
dokler so v vrtcu. 

Ustanovitelj ustanove: OLO Tolmin, 
Tain št. 1-86/7-52 z dne 6. IX. 1952. 

Gospodarski   voditelj:  OLO  Tolmin, 
svet za prosveto in" kulturo. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Stres Zofija, upravnica, Lozar Albina, 

vzgojiteljica. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 15. oktobra 1952. 
Št. H/4—85/4—52 10235 

2325. 
Besedilo: Dijaški dom, Idrijo. 
Naloge ustanove so: Nudi gojencem 

vzgojo in možnost šolanja, hrano in sta- 
novanje. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
OLO Tolmin, svet za prosveto in kul- 
turo. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Kesler   Ivana,   upravnica,   Miklavič 

Vladimir. 
OLO Tolmin, oddelek ZU gospodarstvo 

dne 3. novembra 1952. 
Št. H/l-19/3-52 10229 

2326. 
Besedilo: Dijaški dom gimnazije, 

Bovec. 
Naloge"ustanove so: Nuditi gojencem 

vzgojo in možnost šolanja, hrano in 
stanovanje. 

Ustanovitelj ustanove: OLO Tolmin, 
odločba št. 1-86/7-52 z dne 6. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: OLO Tolmin, 
svet za prosveto in kulturo. 

Za ustanovo podpisujeta: Mihelič Mi- 
lena, upravnica, Urbančič Helena. 

Št. H/1—19/1—52 10227 
Besedilo: Dijaški dom P. Skalarja, 

Tolmin.   • • -x ' 
Naloge ustanove soj Nuditi gojencem 

vzgojo in možnost šolanja, hrano in 
•stanovanje. 

Ustanovitelj ustanove: OLO Tolmin, 
»odločba št..'I—86/7—1952 z dne 6. IX. 
1952. 

Gospodarski voditelj:  OLO Tolmin, 
svet za prosveto in kulturo. 
> Za ustanovo podpisujeta: Brovč Lju- 
bo, upravnik, Bandelj* Anica. 
-   . ŠUH/l—19/4—52 10230 

(  Besedilo: Otroški vrtec, Tolmin. 
Naloge ustanove so: Nuditi otrokom 

vzgojo, razvedrilo in zabavo ter hrano 
v času, ko so V vrtcu. 

Ustanovitelj ustanove; OLO Tolmin, 
odločba'št. I—S6/7—1952 z dne 6. IX. 
1952. 
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Gospodarski  voditelj: OLO Tolmin, 
svet za prosveto in kulturo. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Komac Vida, upravnica, Perinčič An- 

tonija. 
Št. H/l—19/6—1952 10225 

OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 
dne 3. novembra 1932. 

Razglasi sodišč 

Zadružni register 
Vpisi 

752. 
Besedilu: »Agrotehnika — uvozno 

ppdjetje za oskrbo zadružnega kme- 
tijstva«, Ljubljana. 

Na II. rednem občnem zboru Repu- 
bliške zveze kmetijskih zadrug LRS 
dne 4. in 5. VII. 1952 je bilo podjetje 
ustanovljeno za nedoločen 'Jas. 

Poslovni predmet: Podjetje uvaža 
traktorje s priključki, škropilnice in 
vse vrste kmetijskih strojev in naprav, 
mlekarske potrebščine, električne ogra- 
je za pašo živine, sredstva za selekcijo 
živine, potrebščine za vinogradništvo, 
sadjarstvo in vrtnarstvo, zaščitna sred- 
stva, umetna gnojila, opremo za me- 
hanične delavnice, naprave za namaka- 
nje in naprave za urejanje gozdov. 

Organ gospodarske uprave podjetja 
je Glavna zadružna zveza LRS; 

Za podjetje podpisujejo: 
Turk Anton, Ljubljana, Titova 29, di- 

rektor, v njegovi odsotnosti dr. Loko- 
šek Viljem, Ljubljana, Cesta v Rožno 
dolino 26; pomočnik direktorja, v fi- 
nančnih zadevah sopodpisuje Šifrar 
Andrej, Ljubljana, Pražakova 11, ra- 
čunovodja. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. novembra 1952. 
Zt 13/52 — Zadr VIII 83/1     10451 

Besedilo: Zadružna trgovska agencija 
Slovenija. Ljubljana. 

Na II. rednem občnem zboru Repu- 
bliške zveze kmetijskih zadrug LRS v 
Ljubljani z dne 4. in 5. VIL 1952 je bi- 
lo ustanovljeno podjetje za nedoločen 
•čas. 

Naloge podjetja so: Posreduje v imc; 
nu in na račun zadružnih organizacij 
pri  prodajah  vseh  kmetijskih pridel- 
kov in proizvodov, obrtnih in lesno in- 
dustrijskih proizvodov ter' izdelkov do- 
mače obrti in podobno; posreduje pri 
nabavi vseh predmetov, potrebnih za- 
drugam za dvig kmetijske proizvodhje, 
reprodukcijski,   pradbeni   material   in 
prehranbene izdelke; pomaga zadruž- 
nim organizacijam trgovsko in strokov- 
no glede priprave blaga preko svojih 
in  drugih podjetij v Sloveniji ali za- 
družnih organizacij, agencij in trgov- 
skih podjetij v drugih republikah; zbjV 
ra potrebe zadružnih organizacij glede, 
nabave in prodaje blagA in podatke ot 
vrstah in količinah blaga na domačih, 
tržiščih po vsej državi, s čimer sezna- 
nja zadružne organizacije v republiki, 
ter ima tako pregled nad ponudbo jn, 
povpraševanjem. 

Organ gospodarske uprave podjetja 
je Glavna zadružna zveza LRS.      ' 

Za podjetje podpisujeta: 
Kotnik Jože, direktor, LjubljanajTi-' 

tova 29, v zadevah finančnega pomena 
sopodpisuje Kozamerniki Franc, • racu-* 
novodia, Ljubljana, Cesta na,Brdoi 135/ 

Okrožno sodišče v Ljubljani ;   , 
dne 13. novembra 1952.   ••     i   > 

Zt 14/52 — Zadr VIII 84/1    10450 

Oklici o skrbnikih 
in razpravah 

1'uslavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče nt znanu, 
•• njihovo nevarnost in stroške, dokler 
se sami ne zglasijo ah ne imenujejo po- 

oblaščence 
Tožbe za razvezo zakona: 

G  793/52—2 r       10490 
Smeh Terezija, Ljubljana, Zadružna 

I, proti Smehu Ignacu, sedaj neznane- 
ga bivališča. Razprava bo 11. XII. 1952 
ob 8. uri pri tem sodišču, soba št. 79/1. 
Skrbnik je Vogel Filip, soci ni uslužbe- 
nec, Ljubljana, Malgajeva 6. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. novembra 1952. 

G   142/52—16 10^92 
Kosi Alojzija, gospodinja, Maribor, 

Studenci, Ulica Pohorskega bataljona 
63, proti Kosi Francu, instalaterju, ne- 
znano kje. Razprava bo 17. XII. 1952 ob 
9. uri pri tem sodišču, v sobi št. 86/11. 
Skrbnik je Beranič Vlado, nižji pravni 
referent  pri  tem  sodišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. novembra 1952. 

G 775/52 _ 10621 
Gornjak Julijana, šivilja, Rajhen- 

burg 56, proti Gornjaku Frideriku, biv- 
šemu mizarskemu mojstru iz Maribora- 
Pobrežje, Lovsko 10, zdaj neznanega 
bivališča. Razprava bo 11. XII. 1952 ob 
12.30 uri pri tem sodišču, v sobi štev. 
86/11. Skrbnik je Sande Jože, nižji 
prayni referent pripravnik pri tem so- 
dišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17. novembra 1952. 

G 379/52 10462 
Tožba zaradi  ugotovitve očetovstva: 
Laznik Ivan ml-, zastopan po materi 

Končlna Juliiani, roj. Laznik, zasebnici 
iz Dravograda 6, zoper ležečo zapušči- 
no po dne 17. XI. 1946 umrlem Količi- 
na Gabrijelu, tesarju iz št. Jnnža pri 
Dravogradu 30. Skrbnik je Arah Ivan, 
uslužbenec pri tem sodišču, razprava 
bo 29. XII. 1952 ob 7.30 uri, v sobi št. 9. 

Okrajno sodišče v Slov. Gradcu 
dne 8. novembra 1952. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vmlnotnice   «rekle 

za  nevč!ja>ne 
R 461/52 ' 10401 

: : Kocjančič Franc, Domžale, prosi za 
-amortizacijo svodih izgubljenih zava- 
rovalnih polic, m sicer: zavarovalne 
police št. 367144, izdane od zavaroval- 
nice »Ankere na vsoto 100.000 djn< Za- 
četek zavarovanja: 1. V. 193•, konec 1. 
V. 1951; sklenitelj, zavarovanec in, ko- 
ristnik je Kocjančif Franc, Vir pri 

\ Domžalah, vrednost police 17.500 din; 
dalje' zavarovalne police št. 367145, iz- 
dane od zavarovalne'družbe »Anker< 
na vsoto 1ÖO.0O0 din. Začetek zavarova- 
nja: 1. V. 1931, konec 1. V. 1950. Skle- 
nitelj je Kocjancič Franc, zavarovanec 
Kocjailčič Fran in Dora, koristnik Koc- 
jancič franc, Vir pri Domžalah, vred- 
nost police 14.650 din. -Priglasitveni 
rok: 6'mesecev ori te objave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. novembra 1952. 

Oklic dedičem 
naj » danem roku priglasijo sodišču evo- 
je dedne prat ire alt imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih bo sicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti de- 
leži pa bodo izročeni državi oziroma |ib 
bo za dediče,  ki  so  znani, a  neznanega 

bivališča,   hranil   skrbstveni, organ 
O 454/52—11 9829 

Tušek Franc, kmet iz Stirpnika 11, 
je umrl 4. VI. 1952, zapustivši naredbo 
poslednje volje. Njegov sin Tušek 
Franc iz Stirpniku št. 11 se pogreša. 
Priglasitveni rok: šest mesecev od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 20. oktobra  1952. 

Razne objave 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma    poravnaju   svojo   obveznosti   do 
podjetij v likvidaciji, s'ecr se bodo dolgovi 

sodno izterjali 
10198 

Glavna direkcija za nabavo in razde- 
ljevanje    sanitetnega   blaga   Ljublja- 
na je v  likvidaciji,- Priglasitveni rok: 
15 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 4665/52 100O9 

' Izvcnindustrijski obrati pri podjetju 
Tovarne volnenih izdelkov, Majšperk, 
in sicer: Lkonomija, Delavsko usluž- 
benska_ restavracija, Čevljarska delav- 
nica. Krojaška delavnica in Mesariju 
So po odločbi OLO Ptuj, št. 1990/1— 
52/II/3 z dne 1952 prešli v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 20 dni od'te ob- 
' Likvidacijska komisija 

izgubljene listine 
p r e k I i c u j e j o 

Adamič Stanko, Ljubljana, Ižanska 
297, pomočniško spričevalo avtomeha- 
nične stroke in spričevalo o teoretič- 
nem završnem izpitu, izdano leta 1949 
v Ljubljani. - 10503 

Adamik Nada, Ljubljana, duplikat 
indeksa TVÔ, fakulteta za kemijo, 
Ljubljana. 10636 

Amòn Karel, Spodnja Polskava 125 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
31315, ser. št. 0586S98, izdano 1951 v Ma- 
riboru. 10542 

Arzenšek Anton, kovač, Slov. Bistri- 
ca, oscbiio izkaznico, reg. št. 28203, ser. 
št. 0773033. ^ 10292 

Bnhninn Josip, Maribor, Plinarniška 
1, osebno izkaznico, reg št. 20, ser. št. 
009620, izdano 12. V. 1951 v Ma- 
riboru. 10534 

Bandelj Alojz, Gorenje polje 10, p. 
Anhovo, osebno izkaznico, ser. številka 
309499, reg. številka 6344, izdano v 
Solkanu. 10493 

Bart Danica, Šentjanž pri Dravogra- 
du, osebno izkaznico št. 845188.     10295 

Bnsej Janez, Vasca 13, p. Cerklje 
pri Kranju, osebno izkaznico, reg. št. 
12161, ser. št. 0201571. 10622 

: Bnsej Angela, Vasca 13. p. Cerklje 
pri Kranju, osebno izkaznico, reg. št. 
12181, ser. št. 0201591. 10623 

Benokovič   Djuro,   delavce.   Gradiš 
IMM,  Ljubljana,  osebno   izkaznico  št. 
5200,  izdano od   PNU  Župan, Slnvonr- 

1 ja. 10675 
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Benko Stefan, Šmartno ob Savi. ob- 
mejno osebno izkaznico, izdano v Mur- 
ski Soboti. •599 

Bcrginc Vladimir, Stari «Ivor 24, 
žkofja Loka, osçbno izkaznico, ser. št. 
0218770,  reg.  št.  39360. 10269 

Bcrkopcc Marija, Podgrad 17, p. Sto- 
pite, osebno izkaznico, ser. številka 
0336321. I04J4- 

Bernetič Ivan, Vrhpolje 1, llcrpeljc, 
osebno izkaznico št. 17874, izdano v Se- 
žani. 10625 

Biumauer Peter, Ljubljana, vozniško 
knjižico amaterju za osebni avto 
in motorno kolo, izdano v Ljub- 
ljani. 10531 

Borak Vinko, Slivnica pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 42979, ser. št. 
0371847, izdano 1931 v Mariboru.    10531 

Borko Marijo, Maribor, Tezno, Boho- 
ričeva 5, zdaj Štrekljeva, blok 6, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 39036, ser. številka 
0043449, izdano 1951 v Mariboru.   10543 

Breznik Rozalijn, žotorjevo 15 pri 
Lenartu v Slov. goricah, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 38009, ser. št. F-O84360S, iz- 
dano 1951 od OLO Maribor okol.   10547 

Bučck Viljem, Ljubljana, Ambrožev 
trg 7, roj. 27. Vili. 1927 v Solini 119, 
osebno izkaznico'št. 26653. 10464 

Bunc Dusnn, Maribor Cankarjeva 
15/1, zaključno spričevalo Kovinarske 
šolc Tovarne avtomobilov v Mariboru 
iz leta 1948. ' 10336 

Domonkoš Janez, št. Jakob, Dol pri 
Ljubljani, osebno izkaznico, rcg. št. 
64547/51, ser. številka F-0086857, izdano 
v Ljubljani. 10552 
- Esih Anton, Stari trg 2, osebno izkaz- 

nico, ser. št. 0364220, reg. št. 11510, izda- 
no v Slov. Gradcu, vojaško knjižico, iz- 
dano pri vojaškem odseku v Slov. 
"Gradcu in knjižico za kolo, izdano v 
Slov. Gradcu. - 10521 

Ferfoljn Lado, Novo mesto, Cankar- 
jeva 28, dva šoferska talona številka 
2 in 5. - 10647 

Flisar Alojz, roj. 1920, Zg. Hlapje, 
Slov. gorice, osebno izkaznico, reg. 
št. 13483, ser. št. 0163826. 10307 

Forštnarič Martin, roj. 16. X. 1906, 
Markovci 59 pri Ptuju, osebno izkazni- 
co, rcg. št. 8349, ser. številka 0249661, 
izdano 16. II. 1951 v Ptuju.       (     10355 

Friškovec Marija, Šoštanj, Glavni trg 
4, roj. 2. XII. 1954, osebno izkazni- 
co, ser. številka F-0433383, reg. števil- 
ka 10073. .     I0200 

Globelnik Ivana, Mala Bučna vas 10, 
osebno izkaznico, serijska številka 
0145559. 10475 

Grah Stefan, Korovci 45, p. Cankova, 
osebno izkaznico, reg. št. 14207, ser. 
številka 0095017, izdano v Murski So- 
boti 14. XII. 1931, 10294 

Grašič Stane, klepar, Kranj, Huje 84- 
osebno izkaznico, rcg. št. 2369, ser. šte- 
vilka 0178679. 10293 

Grobo]jšek Ivica, Jcvnica 16, p. Kres- 
nice, člansko sindikalno izkaznico, iz- 
dano v Ljubljani. 10676 

Gorjup Angela, Ljubljana, Devinska 
9, osebno izkaznico, regi št. 49053/31, 
ser. številka F—0071343, izdano V 
Ljubljani. 10509 

Gričar Mihael, Suhodol 21, p. flrast- 
nik, roj. 28. IX. 1905, osebno izkaznico. 
MT, št. F-072'426. reg. št. 10116. izdano 
v Trbovljah. 10*95 

iltulncr Stanko, llotinja vas 117 pri 
Mariboiu, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 40308, ser. številka 0•7•677, izdu- 
no 1932 v  Mariboru. 10550 

Hcrg Ivan, Otočee ob Krki, osebno 
izkaznico, ser. št. 0257211. 10476 

Hostnik Ernest, Maribor, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 89016/51, ser. številka 
F-0111526, izdano  v   Ljubljani.       10657 

Igree Josip, Donji Mihnljevac, sedaj 
Maribor, Pobrešku 38/8, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 16536. ser. št. G-0257226, iz- 
dano 1951 v Prologu, Hrvatska.      10333 

Ilešič Elizabeta, Maribor. Kosarjeva 
37, osebuo izkaznico, reg številka 
1848, ser. številka 9160, izdano 1930 
v Mariboru. 10357 

Iskrn Marija, rojena Tramle, Vevče, 
osebno izkaznico, reg. št. 60895/51, ser. 
št. F-0085205, izdano v Ljubljani.   10677 

Jagodic Antonija, Šoštanj, Koroška 
21, osebno izkaznico, ser. št. F-0431690, 
reg. št. 8380. 10172 

Jarc Angelca, Lnvrica 37, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 32765, ser. št. 0158775, 
sindikalno knjižico št. 33073 in meseč- 
no vozovnico za relacijo Ljubljana- 
Lavrica. 10353 

Jarc Anton, Komaiiija 1, občina Do- 
brava, osebno izkaznico, ser. številka 
F-0124317 rcg. št. 20007, izdano pri 
OLO Ljubljana okolica, in knjižico za 
kolo, izdano v Ljubljani. 10310 

Judež Filip, Ljubljana, Vodnikova 
121n, osebno izkaznico, reg. številka 
5236/51, ser. št. F-0054875, sindikalno 
knjižico in knjižico za kolo, izdano v 
Ljubljani. 10554 

Kern Frančiška rojena Hemic, Ilovka 
7, p. Kranj, osebno izkaznico, reg. št. 
4129, ser. šti 0195459, izdano 2. II. 1931 
v Kranju. 1066S 

Kmetijska zadruga Petanjci, svojo 
štampiljko z besedilom: Kmetijska za- 
druga z o. j. PETANJCI. Nova štam- 
piljko. je podolgovata z besedilom: 
KMETIJSKA ZADRUGA Z O. J. * 
PETANJCI * Pošta Tišina OLO Mur- 
ska Sobota. ' 10147 

Kogornic Ana, Doblenje pri Pesnici 
28, osebno izkaznico, reg. št. 25065, ser. 
št. 0164684, izdano 1931 od OLO Mari- 
bor okolica. 10540 

Kokalj Leopoldina, Mala Loka, oseb- 
no izkaznico, ser. št. F-O47O0%, reg. št. 
24186, izdano od PNU Ljubljana oko- 
lica. 1051L 

i Kokalj Vinko, roj. 7. VII. 1932 v Ko- 
privniku, Sovodenj,\zdaj v Sindikalnem 
domu Plavž, Jesenice, osebno izkaz- 
nico. 10669 

Koršič Zorka roj. 18. VI. 1915, Banj- 
ske, Gorica, zdaj Ulica I. korpusa v 
Solkanu, osebno izkaznico, ser. šte- 
vilka 0500455, reg., št. 40702, izdano v 
G(orioi. 9759 

Kos Roman, Močnik 10, p. Šmartno 
•• Pohorju, oseljnp izkaznico, reg. £t, 
29774, ser,, št. 0792629.      ' . 10497 

Krempl Jožefa, Maribor, Pajkovn 4,. 
osebno izkaznico, reg. št. 39523, .ser. 
številka 0031269, izdano 195V v Ma-, 
riboru. 10544 

Lovrenčič Ivan, roj. 11; II. 1930, Dol. 
Lendava, naselje >Naftet, IV. > blok, 
osebno izkaznico, izdano v Dolnji Len- 
itivi, reg. št. 6510. iser. številka GO— 
229220. ' 10204 

Lebenvvein Marija, ZamoŠani 68, p. 
Gorišnica-iMoškanjci, osebno izku/- 
cu, reg. številka 26316, ser. št. F— 
0269626. 10410 

Lužnr Jože, Sv. Jurij 5, osebno izkaz- 
nico ser. št. 0327652. 10643 

Majcen Ivan, roj. 14. IV. |0|8, Pre- 
rad, Ptuj, šofersko knjižico, izdano v 
Ljubljani. 10465 

Malovrh Jelka, Hovfe. osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0152084, reg. št. 44074, iz- 
danu od PNU Ljubljana okdlica.   10601 

Mnrkič Matija, Ljubljanu. Kim ska li, 
osebno izkaznico, reg. št. 242905/51, ser.   ' 
št. 0065215. 10355 

Matelič Eva, Ljubljana, Groharjema 
5,"osebno izkaznico reg. št. 16751, izda- 
no v Ljubljani. 10556 

Matež'č Terezija, Maribor, Studenci, 
Obrežna 29, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št. 57476, ser. št. 0037188, 
i/dano v -Mariboru 1951, objavljen v 
Ur. listu I.itS, ker se je našla.      10349 ' 

Mehle Ivan, Lenart v Slov. goricah, 
Ptujska 15, osebno izkaznico, reg. st. 
•782. ser. številka 05H7866, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 10548 

»Meprom«,.prevozno podjetje, Ljub- 
ljana, prometno knjižico za tov. avto 
znamke Ford S-709. nosilnost 3 t.   10472 

Mežan Angela, Lipnik 3. Trebnje, 
osebno izkaznico, reg. št. 6765, ser. 
številka 0511075, izdano 9. II. 1931 
v Trebnjem. 1043" 

Miklavčič Matko, ròj.'l. Iv 1906, Ljub- ! 
Ijana.  osebno  izkaznico,   reg. številka 
80467/51, ser. št. F-0102777. ' 10602 

Miklič Karel, Čateška gora 7, p. Ve- , 
lika Loka, osebno  izkaznico, reg. šte- 
vilka 1729. 9981 

Mi k s a Nevenka,  Ptuj, osebno izkuz- 
nico, reg. št. 50452, ser. št. 027512, izda- 
no 11. IV. 1931 v Ptuju, -      10546' 
.Moravče Ana, roj. 3. VIT. 1920 v Sla- • 

vini, zdaj III. drž. gimnazija, Maribor, 
diplomo o učiteljskem diplomskem iz- 
pitu, izdano od drž. učiteljišča v Ljub- 
ljani,    del.    številka-   17    z    dne    14. 
VJ.   1940. 10269 

. Mrak Pavel, Delnice 25, osebno  iz- 
kaznico, ser. št. 0208991, reg. št. 2978Ì, 
izdano v Kranju. 10019 

_ Mraz  Emil-Milko,  Lope  395,  Trbpv- 
ljc, osebno izkaznico, reg. št. 5521, ser. 
št. F-0718651, izdano v Trbovljah.   10650 ' 

|Mïaz Jožica roj. Rafaj, Loke 595, Tr- 
bovlje, osebno izkaznico, reg, številka,- 
5520, ser. številka, F-071S65q, izdano v 
Trbovljah. - 1(1631 

Mušič Regina, roj. 1. 1917, Smolnik 9, 
p. Ruše, osebno izkaznico, reg.,št. 1563S, 
ser. št 0771378, izdano v. I lof inju.   10706. 

.Naglic Jože; Kokrica 16, osebno iz- 
kaznico, ser. št. -1222525, reg. št; ,21215, 
izdano od OLO Kranj 10499 

Napast Alojz,' Kače "pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 4665, ser. št. 
0589073, 'izdano*Ì95] od OLO Maribor 
okolica. '     10532 

Noč civica, Jnv(oriiik na Gor. osebno 
izkaznico; ser, St. 0-53,3329, , reg. št. 
8619. r -    •  . 10326 

Novak Franc,  Vnajnarje, p, Prežga- • 
ujc, otožni list,  reg. št. 295; .izdan od 
PNU Ljubljana okolica.    < , 10712 
'Novak Milena. Ljubljana, osebno iz- 

kaznico, rcg. št.. 38555/51, ser. št. F- 
0080845, izdano \< Ljubljani. 10638 

. *      . t t t * 
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Osvaldič Jože, Alesino instai, in kle- 
parsko podjetje, Maribor, pomočniško 
spričevalo iz vodovodno-inštalnterske 
stroke. 10206 

Vinšek Anton, Mestno instai, in kle- 
parsko podjetje, Maribor, pomočniško 
spričevalo iz vodovodno-inštnleterske 
stroke. 10207 

Pajk Rudolf (Sare Niko), Ljubljana, 
Tržaška 60, knjižico za motorno kolo 
znamke >Zühdappc  "50 ccm. /0603 

Pavlin Ivan, Zdravilišče šmarješke 
Toplice, osebno izkaznico, ser. številka 
0315585. 10646 

Pečnik Franc, Slov. Gradec, osebno 
izkaznico, ser. št. G-0278213, reg. št. 
16903, izdano v Slov. Gradcu. 9664. 

Pernek Betka, Selnica ob Draei 2, 
osebno izkaznico št. 36278 in sindikalno 
knjižico na ime Pernek Elizabeta, roj. 
18. XI. 1931. 10323 

Pirš  Stanislav,  Kleče  25,  p.   Dolsko 
pri   Ljubljani,   spričevalo   III.   letnika 
obrtne  šole  za  leto  1947/48,  izdano  V 
Ljubljani. '      10679 

Piskule Janez, Zbure 20, osebno iz- 
kaznico ser. št. F-0099313. 10642 

Postaja LM št. 11 za» glavno mesto 
Ljubljano, brezplačni tramvajski vozni 
listek št. 46/32' za službeno uporabo 
uslužbencev za notranje zadeve za leto 
3952. 10600 

Poš Ivana, Jareninski vrli 18 v Slov. 
gorjeab, osebno izkaznico, reg. št. 
20325, ser. št. 0162945, izdano 1951 od 
OLO Maribor okolica. 10538 

Pungečar Franc, Ljubljana, potrdilo 
o zaposlitvi in izdaji delovne knjižice, 
izdano v Novem mestu. 10604 

Pustoslemšek Marija, roj. 10. XII. 
1923, Luče osebno izkaznico, izdano^ v 
Šoštanju, reg. št. 11305, ser. št. F— 
454116.   # 10298 

Pušenjnk Janez, Cezanjevci 6, zdaj 
pri Projektu, Javornik na Gor., osebno 
izkaznico, reg. št. 5994. ser. št. F— 
0230504, izdano 28. XII. 1950 v Ljuto- 
me ni. 10209. 

Rajšek Jože, Mali vrh 10, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0325004. 10643 

Razberger Vladimir, Trbovlje Loke 
186, osebno izkaznico, ser. št. F-716971, 
reg. št. 366, izdano v Trbovljah. 10605 
,-Repnik Ernest, Pi vola pri JločaJi, 

osebno izkaznico, reg. št. 51539, ser. št. 
0375205, izdano 1951 v Mariboru.    10559 

Robic Helena, Srednji -vrli 7. Cozd- 
Martuljek. roj. 30. III. 1934, osebno iz- 
kaznico,' reg. št. 11318, ser. št. 0385538, 
izdano v Radovljici. 10671 

Rozman Marija, Maribor, Pobrevje, 
Le.včeva 11, osebno izkaznico, reg. št. 
45762, ser. št. O04594S„ izdano 1951 v Ma-, 
ribom. . 10545 

Sagadin Mihael, Marjeta 61 na Urar. 
polju, roj. 1. X. 1910, osebno izkaznico, 
reg. št. 37020, ser. št. 0262258, in osebno 
izkaznico' na ime Sagadin Julijanu, 
roj. 1. V, 1919, doma ištptam, reg. št. 
37420, ser. št. 0281658. 1036Ò 

Slokau Marija, Ljutomer, Ormoška 
32, osebno izkaznico, izdano v Ljutome- 
ru 27. 11. 1950, reg. šti 151, ser. št. I'% 
0224461. 10502 

Smole Vladimira, Savije 19, osebno 
izkaznico številka 76439, izdano v, Ljub- 
ljani.      , 10606 

Opozarjamo na 
u DRUŽBENI PLAN FLRJ za leto 1953.   Cena 30 din.   Dobi   se 

v upravi »Uradnega lista URS«, Ljubljana, Kidriče\a 5. 

Pravna   fakulteta   univerze   v   Ljubljani   je 

v   založbi   »Uradnega   lista L RS«   izdala 

CIVILNO   PRAVO   (STVARNO PRAVO)  (dr.  Alojz Finžgar), 
144 strani, cena 270 din. 

CIVILNO   PRAVO;   POSEBNI   DEL   OBVEZNOSTI   (dr. Jurij 
Stempihar), III. del, 120 strani. Cena 270 din. 

V tisku je: 

ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA (dr. Stojan 
Pretnar), okrog 160 strani. 

Naročalo se pri „Uradnem listu LRS", Ljubljana, Kidričeva 
5, postni predal 336, dobi/o pa se tudi v vseh knjigarnah 

Šinkovec Izidor, Maribor, Maistrova 
12, prej Ljubljana, Robova 2, preklic 
o izgubljeni osebni izkaznici, reg. št. 
81825, ser. št. F-0104135, izdani v Ljub- 
ljani 1952, objavljen v Ur. listu LRS, 
ker se je našla. 10555 

Sipek Štefan, Anhovo, Šofersko knji- 
žico št. 6456, izdano v Gorici. 10608 

Šmigoc Anton, roj. 10. VI. 1910 v 
Ljubstavi, v Giuäko\ju 7, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 45^45, ser. št. 02895^2, 
izdano  v   Ptuju. 10597 

škrjanc Viktor, Naklo pri Kranju, 
osebno izkaznico, ser. Si. 0201569, :eg. 
št. 12319, izdano v Kranju. 10514 

Štancer Miha, Suha 63, s>kofja Loka, 
osebno izkaznico, res. št. 20791, ser. št. 
0203081, izdano od PNU Kranj okoli- 
ca. 10607 

Stanger Marija, Trbovlje, Loke 67, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0717539, reg- 
št. 4229. 10175 

Talnn Silva, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 26316, sex. št. V— 
0116401,  izdano  v  Ljubljani. 10681 

Tovarna avtomobilov v Mariboru, 
cvid. tablici (dve) št. 5424 za tovorni 
avtomobil, izdani v Mariboru.       10541 

Trbovsek Pavla, 'Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 8160/50, ser. št. F— 
0030470,  izdano  v   Ljubljani. 10640 

TrehSe Marta, Srpenica 105, obmejno 
osebno izkaznico, reg. št. 11564, ser. št. 
0264274, izdano v Tolminu 20. I. 
1,951. 10470 

Trgovsko podjetje »Gorjanci«, št. 
Jernej, uradno štampiljko z besedilom: 
Trgovina »Gorjanci*, št. Jernej.   10644 

. Valenčic Marija, Zavrstnik 29, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 5951, ser. št. F— 
0162237, izdano od PNU Ljubljana oko- 
lica. 10641 

Vere Alojz, Črnuče 119, knjižico za 
kolo znamke »Partizan«, št. 47-17816, 
izdano v Ljubljani. 10473 

Vidmar Frančiška poročena JamSek, 
Ljubljana, Celovška cesta, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 62451/51, ser. št. F— 
0084761, izdano v  Ljubljani. 10682 

Vogrinec Viktor, Pavlovei 28, p. Or- 
mož, učno spričevalo št. 39/48 za zidar- 
ja, izdano 10. 111. 1948 v Ptuju.     10174 

Volčanjk Jože, Krško 89, roj. 2. VII. 
1924, osebno izkaznico, ser. številka 
0388008, reg. št. 20698, izdano v Kr- 
škem. 10674. 

Vrečar Franc, Ljubljana, Polje, 
osebno izkaznico, reg. št. 32579/51, ser. 
št. F-0054889, izdano v .Ljubljani.   10609 

Vrečic Viktor, soboslikar, Žitkovci 37, 
osebno izkaznico, reg. št. 41803, ser. št. 
0123513, izdano v M. Soboti. 10300 

Zadel Stanislava, lladohova vas 14, 
Pivka, osebno izkaznico številka 
F-618043. 10299 

Zaje Antonija, Rudnik 127, osebno 
izkaznico, reg. št. 90013/51, ser. štev. 
F-0112323, in sindikalno knjižico, iz- 
dano v Ljubljani. 10610 

Zakrajšek Mirko, »Indnplatu, Jarše 
10, knjižico o predvojaški vzgoji in re- 
krutno potrdilo, izdano v Maribo- 
ru. 10611 

Zalar Alojzij, roj. dne 9. IV. 1921, 
zdaj v šmorati 9, Postojna.' 10329 

Zalar Anica, Begunje pri Cerknici 34, 
roj. 19. H. 1932, osebno izkaznico, ser. 
ät.  P-0610710,  rcg.  št, 400. 9555 

Zelko Etelka, Pcčarovci 49, p. Mač- 
kovci, osebno izkaznico, reg. št. 43396, 
ser. št. 0127106, izdano v Murski Sobo- 
ti. 10635 

Zemljak Martin, Ljubljana, osebno 
izkaznico, rcg. št. 29179/51, ser. št. 
F-00514S9, izdano v Ljubljani.        10557 

Železniknr Vinko, Polhov Gradec 17, 
osebno izkaznico, ser. št. F-012651", 
reg. št. 22205, izdano jod PNI', Ljubljana 
okolica. ' 10558 

Izdaja >Uradnl llet LRS«. Direktor io od po vom! u rednik: dr. Rastko Miićnik. ti«*s  iisliarn»  »lorica   1••~'•'•  v   l.iu^Unm 
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munalne ustanove Kamnik. Te delavnice tudi nadzi- 
rajo, pregledujejo in preizkušajo napeljave v zaseb- 
nih in javnih zgradbah ter na zemljiščih. 

Pravico izvrševanja vodovodne napeljave v za- 
sebnih in javnih zgradbah imajo tudi zasebni insta- 
laterji z obrtnim dovoljenjem. 

4. člen 

Kot odjemalec vode se po tem odloku šteje vsaka 
fizična ali pravna oseba, ki ima svoje nepremičnine 
spojene • mestnim vodovodnim omrežjem. 

5. čl en 

Kdor želi priključiti svojo nepremičnino na mest- 
no vodovodno omrežje, mora to sam ali po pooblaščen- 
cu naznaniti Mestni komunalni ustanovi Kamnik. 
Prošnji za priključitev na vodovodno omrežje mesta 
je treba priložiti tudi situacijski načrt nepremičnine, 
ki naj bi bila priključena mestnemu vodovodnemu 
omrežju. 

6. člen 

Vsako spremembo v lastništvu z vodo mestnega 
vodovodnega omrežja oskrbovane nepremičnine mora 
novi lastnik naznaniti Mestni komunalni ustanovi 
Kamnik najkasneje na dan prevzema nepremičnine. 
Z dnem prevzema nepremičnine preidejo vse pravice 
in obveznosti v zvezi z vodovodom na novega lastnika. 
Za morebitne zaostanke v plačilih odgovarja poleg 
prejšnjega lastnika tudi novi lastnik nepremičnine. 

7. člen   \ 

Ud jemalci vode morajo naznaniti Mestni komu- 
nalni ustanovi Kamnik vsako spremembo v številu 
stanovalcev, če ti bivajo nad mesec dni v njihovi 
zgradbi, kakor tudi vsako spremembo v številu go- 
veda, konj ali drobnice, ki jo vzdržuje odjemalec sam 
ali njegovi stanovalci v zgradbi. 

8. člen 

Osebju Mestne komunalne ustanove Kamnik ali 
pooblaščenih »Mestnih obrtnih delavnic«, ki se legi- 
timira in prihaja v rednem delovnem času po službe- 
nem opravku v zgradbo, je treba omogočiti vstop v 
vse prostore in na vsa mesta, kjer so vodovodne na- 
prave, ki jih oskrbuje mestno vodovodno omrežje 
z vodo. 

Odjemalci vode, ki bivajo izven območja mestne 
občine Kamnik, morajo imenovati svojega pooblaščen- 
ca, ki stalno biva v Kamniku, da jih zastopa nasproti 
Mestni komunalni ustanovi Kamnik. 

9. člen 

Svet za gospodarstvo Ljudskega odbora mestne 
občine Kamnik more dovoliti položitev zasebnega vo- 
da v ulicah in krajih, kjer še ni mestnega vodovod- 
nega omrežja, vendar položeni vod takoj preide v last 
splošnega ljudskega premoženja, in sicer do hišnega 
zasunka, in to proti denarni odškodnini za uporabljeni 
material in opravljeno delo, katerega vrednost se 
določi po dnevni ceni in izplača Mestna komunalna 
ustanova Kamnik. x ' 

Zasebni vodovodi se smejo zgraditi samo pod 
nadzorstvom in po navodilih tehničnega osebja po- 
oblaščenih »Mestnih obrtnih delavnic«. 

10. člen 

Za gašenje ognja in škropljenje ulic se postavijo 
hidranti, ki jih smejo uporabljati samo mestni usluž- 
benci, ki so za to določeni, in gasilske čete. 

Zasebni hidranti se smejo postavljati le z dovo- 
ljenjem Sveta za gospodarstvo Ljudskega odbora 
mestne občine Kamnik. 

Ob požaru more odrediti svet za gospodarstvo 
Ljudskega odbora mestne občine Kamnik, da se zapro 
vsi cestni vodi, razen vodov za parne kotle. 

11. člen 

Ako poči ali se na kdk drug način poškoduje 
priključni vod, ga da Mestna komunalna ustanova 
Kamnik takoj zapreti, o tem pa obvesti lastnika z vođo 
oskrbovane nepremičnine. Prav tako mora ta naznaniti 
takoj vse pomanjkljivosti, ki jih opazi na glavnem ali 
priključnem vodil. 

12. člen 

Dela pri razkopavanju cest, trgov in drugih jav- 
nih potov za polaganje ali izkop vodovodnih vodov 
je treba opraviti čim hitreje in pri tem upošte%'ati 
cestno-prometne predpise. Po dovršitvi del se mora 
razkopani del ceste, trga ali javne poti postaviti v 
prejšnje stanje. 

II. VODAMNA 

13. člen 

Dokler Mestna komunalna ustanova Kamnik ne 
bo preskrbela odjemalcem vode vodomerov, bo za- 
računavala vodarino pavšalno. 

Pri tem se vzame za.podlago tale poraba vode: 
1. Za gospodinjstvo: * 

a)   na  osebo: 
če je v uporabi le vodovodna pipa dnevno 23 li- 

trov, 
če je v uporabi vodovodna pipa in stranišče z iz- 

plakovalno napravo dnevno 50 litrov, 
če je v uporabi vodovodna pipa, stranišče z iz- 

plakovalno napravo in kopalnica dnevno 85 litrov; 

b)   na .ži v a 1 i : 
govedo dnevno 50 litrov, 
konje dnevno 70 litrov,    ,' 
drobnico dnevno 10 litrov. 
2. Gospodarskim podjetjem in obrtnim obratom 

določa pavšalno mesečno vodarino za sedaj svet za 
gospodarstvo Ljudskega odbora mestne občine Kam- 
nik. Približno' količino vode, ki jo mesečno porabi 
gosppdarsko podjetje ali obrtni obrat, ugotavlja svet 
za gospodarstvo s primerjanjem med posameznimi 
podjetji, in obrtnimi obrati glede na vrsto in način 
proizvodnje, dobo delovnega časa, število zaposlenega 
osebja in drugih okoliščin, ki vplivajo na porabo vode. 

Cena m3 vode je določena na 10 din za uporabo 
v gospodinjstvu in na 15 din za uporabo v industriji 
in obrti. , ', 

Vodarina se plačuje četrtletno za nazaj. 

. !   14 člen 
Odjemalec vode, ki. si je dal napeljati vodo iz 

mestnega vodovodnega omrežja in je s tem omogočil 
stanovalcem uporabo vode, sme izterjati ustrezni del 
vodarino' od stanovalcev. 
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Če odjemalec v določenem raku ne plača, kar mu 
je predpisano s plačilnim nalogom po določbah tega 
odloka in drugih predpisih Ljudskega odbora mestne 
občine Kamnik, se mu lahko ustavi nadaljnja dobava 
vode, zaostanke pa je vendar dolžan poravnati. Voda 
se znova odpre šele tedaj, ko so poravnani vsi za- 
ostanki z zamudnimi obrestmi vred in ko je odjemalec 
plačal za stroške ponovnega odpiranja 200 din. 

III. NADZORSTVO NAD UPORABO VODE 
IN VARSTVO VODOVODNEGA OMREŽJA 

15. člen 
Ker je bilo prvotno vodovodno omrežje v Kam- 

niku položeno že leta 1888 in le deloma razširjeno 
v letih 1904 in 1942, ne ustreza več najnujnejšim po- 
trebam, zato je potrebno pred zgraditvijo novega vo- 
dovodnega rezervoarja uvesti skrajno varčevanje 
z vodo. 

16. člen 
Hišni posestniki, najemniki, podnajemniki, usta- 

nove in podjetja, ki imajo v svojih stanovanjskih ali 
poslovnih prostorih nameščene vodovodne naprave s 
pitno vodo, morajo paziti nanje in jih vzdrževati v 
uporabnem stanju ter vsako najmanjšo okvaro takoj 
popraviti ali naznaniti Mestni komunalni ustanovi 
Kamnik zaradi popravila. 

17. člen 
Vsi studenci, vodnjaki in cisterne s pitno vodo se 

morajo vzdrževati v uporabnem stanju in je prepo- 
vedano vsako onesnaženje teh naprav in neposredne 
okolice. 

18. člen 
Prepovedana je uporaba pitne vode iz mestnega 

vodovodnega omrežja za pranje, zalivanje vrtov in 
druge negospodinjske namene tam, kjer je na raz- 
polago v bližini Mlinščica, naravni studenec ali dru- 
gačna možnost uporabe vode za te namene. 

19. člen 
Gradbena podjetja in zasebni graditelji, ki rabijo 

vodo pri gradnjah, morajo upoštevati obremenitev 
vodnega omrežja in uporabljati pri zidarskih delih 
rečno vodo. Prav tako je prepovedano izkoriščanje 
drugih vodnih naprav, ki oskrbujejo prebivalstvo s 
pitno vodo, kadar preti pomanjkanje lete. V nujnem 
primeru si morajo gradbena podjetja in zasebni gra- 
ditelji izposlovati dovoljenje za uporabo vode iz vo- 
dovodnega omrežja pri Mestni komunalni ustanovi 
Kamnik; ta bo, preden bo izdala dovoljenje za upo- 
rabo pitne vode v gradbene namene, preiskala, če ni 
mogoče vode drugače dobiti. 

20. člen 
Prepovedano je tudi vsako drugačno neposredno 

trošenje pitne vode in nesmotrno izkoriščanje ali zlo- 
rabljanje vodovodnih naprav. 

21. člen 
Hišni vodi morajo biti zavarovani proti zamrznje- 

nju; kjter to ni mogoče, se morajo zaradi preprečitve 
poškodb pozimi vsak večer izprazniti pri hišnem za- 
sunku. 

Prepovedano je v zimskem času puščati odprte 
vodovodne iztoke zato, da ne bi voda v ceveh zamrz- 
nila. Pri vsakem vodnem iztoku mora biti preskrbljeno 
za redni odtok. 

22. člen 
Prepovedana je vsaka trajna zveza vodovodnega 

omrežja s kako drugo napravo za oskrbovanje z vodo 
ter vsaka medsebojna zveza d veli ali več «hišnih insta- 
lacij z lastnimi priključki na vodovodno omrežje. 

Prav tako je prepovedana vsaka neposredna zveza 
s kakršnimi koli vodnimi rezervoarji, s straniščnimi 
izplakovalnimi napravami, s pralnimi stroji, s parnimi 
kotli, z napravami za toplovodno in parno kurjavo 
in tako dalje. 

23. člen 
Vodovodne cevi se ne smejo polagati na zunanjih 

stenah in sploh nikjer, kjer bi bile izpostavljene 
mrazu, nadalje skozi straniščne in gnojne jame, od- 
točne kanale in dimnike. 

Pri polaganju cevi v zemljo se mora skrbeti za 
strokovno izvršeno izolacijo. 

24. člen 
Prepovedano je vsako poškodovanje delov in na- 

prav vodovodnega omrežja, zlasti vodnih rezervoar- 
jev, vodovodnih cevi, zapiralnikov, zasunkov, hidran- 
tov ali uradnih plomb kakor tudi vsaka samovoljna 
priključitev  zasebnega   voda  na  vodovodno  omrežje. 

Prav tako je prepovedano samovoljno zapiranje 
ali odpiranje zasunkov in hidrantov na vodovodnem 
omrežju. 

IV. KAZENSKA DOLOČBA 

25. člen 
Kolikor ni dejanje strože kaznivo po drugih pred- 

pisih, se kaznuje z denarno kaznijo do 2000 din: 
1. kdor uporalja vodo iz mestnega vodovodnega 

omrežja za zalivanje vrtov, pri gradbenih delih ali 
drugače nesmotrno troši to vodo tam, kjer je mogoče 
uporabiti drugo vodo v te namene; 

2. kdor kakor koli poškoduje dele in naprave 
mestnega vodovodnega omrežja; 

3. kdor samovoljno priključi zasebni vod na mest- 
no vodovodno omrežje; 

4. kdor samovoljno zapira ali odpira zasunke in 
hidrante na mestnem.vodovodnem omrežju. 

V. KONČNE DOLOČBE 

26. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati 

vsi predpisi Ljudskega odbora mestne občine Kamnik, 
ki so s tem odlokom v nasprotju. 

St. 25-1051/3-1952 
Kamnik, dne 12. septembra 1952. 

I 
— Predsednik 

LO mratne občine Kamnik: 
*   Alfred Janko 1. r. 

Izdaja >Uradnl liei LRS<, — Direktor to odgovorni aredn'k: dr Ras tko Močufk — tiel<a tiskarna >T<>tit'ta Tom.sifta« — v* * 
Ljubljana — NaroSn'na:, letno 540 din. — Posamezna Številka: 8 din do fi strani. vsak> nadalinje 4.strani 4 d,n več. P" 
coiti 8diu »eS. — Uredništvo io uprava: LJubljana, Kidričeva iprej Gajeva) ulica 5, poàtni predal 830. — Telefon uprave 55-70 

. — Čekovni račun j 601.90180-0 
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Leto IX V LJUBLJANI, dne 4. decembra 1952 Številka 35 
VSEBINA 

200. Odločba o spremembi v sestavi mestne volilne komisije 
2a glavno mestoLjubljana. 

201. Odločba o spremembi v sestavi okrajne volilne komi- 
sije za okraj Murska Sobota." 

um 

202. Odločba o opravljanju pomočniških izpitov v vzgojnih 
zavodih. 

203. Odločba o dopolnitvi in delni spremembi odločbe o do- 
.       ločitvi ustanoviteljev strokovnih Šol. 
204. Odločba  o ukinitvi delavskega tehnikuma v Lendavi. 

Prezidi j Ljudske skupščine LRS 
200. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah iu odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov izdaja Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Mestnega 
ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane 

odločbo 
o spremembi v sestavi musine volilne komisije 

za glavno mesto Ljubljana 

1. Razrešita se v mestni volilni komisiji za glavno 
mesto Ljubljana: 

član A r i g 1 e r Adolf, načelnik oddelka pri Mini- 
strstvu za pravosodje LRS; 

namestnik člana: Brezar Stana, sodnik senata 
za prekrške pri Ministrstvu za notranje zadeve LRS. 

2. Imenujeta se v mestno volilno komisijo za 
glavno mesto Ljubljana:        •   ' 

za člana na mesto Ariglerja Adolfa: Prešeren 
Mirko, director trgovskega podjetja »Ekonom« v Ljub- 
ljani; 

za namestnika člana na irièsto Brezar Stane: 
Sttraan Božo, direktor trgovskega podjetja »Hrana« 
v Ljubljani. 

U št. 131 ...••• 
Ljubljana, dne 4. decembra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE- 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE ' 

•     Sekretar: ' .        Predsednik: 
France Lubej 1. r. . . , • Josip Vidmar 1. r. 

201. 

Na podlagi 16. člena zakona o volitvah in odpo-. 
klicu odbornikov ljudskih' odborov  izdaja   Prezidij 
Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu Okraj- 
nega ljudskega odbora Muréka Sobota 

odločbo 
o spremembi v sestavi okrajne volilne komisije 

za okraj Murska Sobota 

' ' 1. Razreši se član okrajne volilne .komisije za 
okraj Murska: Sobota . T r u cl. Ciril,,.direktor trgov- 
skega podjetja »Potrošnik« v Murski Soboti; 

2. na njegovo mesto se imenuje za člana okrajne 
volilne komisije za okraj Murska Sobota A n t a 11 c 
Stefan, tajnik MLO Murska Sobota. 

U št. 132 
Ljubljana, dne 4. decembra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
202. 

Na podlagi 8. člena pravilnika o opravljanju po- 
močniških izpitov (Uradni list LRS, št. 41-194/51) in 
v sporazumu s Svetom vlade LRS za prosveto in kul- 
turo, Ministrstvom za notranje zadeve LRS ter po 

, predlogu Obrtne zbornice LRS izdaja Gospodarski svet 
vlade LRS 

odločbo 
o opravljanju pomočniških izpitov v vzgojnih zavodih 

1. Gojenci v spodaj navedenih vzgojnih zavodih 
lahko delajo pomočniški izpit, če uspešno končajo va- 
jensko šolo in če se strokovno usposabljajo v pred- 
pisani učni dobi v šolski delavnici, in sicer: 

a) v Zavodu za slepo mladino v Ljubljani — iz. 
pletarstva in ščetkarstva; 

b) v Zavodu za gluhoneme v Ljubljani — iz knji- 
goveštva in kartonaže, izdelovanja usnjene galanterije 
(torbarstva) in iz tiskarstva; 

c) v Državnem deškem vzgajališču Gradac pri Čr- 
nomlju — iz mizarstva; 

č) v Državnem dekliškem vzgajališču v Višnji gori 
— iz krojaštva ženske obleke; 

d) v kazenskih poboljševalnih zavodih LRS — iz 
obrti, ki se poučujejo v posameznem zavodu; 

e) v vzgojnih poboljševalnih domovih LRS — iz 
obrti, ki se poučujejo v posameznem domu. 

2. • Predsednika in enega'člana izpitne komisije 
imenuje zavod, enega Člana komisije pa imenuje 
okrajni (mestni) ljudski odbor po predlogu okrajne 
(mestne) obrtne zbornice; za imenovanje drugega čla- 
na komisije v zavodih pod točko d) in e) je potrebno 
tudi soglasje Ministrstva za. notranje zadeve LRS. 

3. Določbe pravilnika o opravljanju pomočniških 
izpitov glede poteka.izpitpv, ocenjevanja,,pomočniških 
spričevaL.ponavljanja izpita, evidence izpitov ter gle- 
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de nadzorstva nad izpiti veljajo tudi za pomočniške 
izpite v vzgojnih zavodih, navedenih v 1. točki te 
odločbe. 

4. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. III/1-794/4-52 
Ljubljana, dne 11. novembra 1952. 

Podpredsednik vlade LRS — 
predsednik Gospodarskega sveta VLItS: 

v Ivan Maček I. r. 

203. 
Na podlagi 41. člena uredbe o strokovnih šolah 

(Uradni list FLRJ, št. 59-479/52) po pooblastilu Svefa 
vlade FLRJ za znanost in kulturo, št. 7101 z dne 13. 
X. 1952, po zaslišanju Sveta vlade za prosveto in kul- 
turo mestnega ljudskega odbora Celje in v sporazumu 
z direkcijo pošte, telegrafa in telefona ter trgovinske 
zbornice LRS izdaja Svet vlade LRS za prosveto in 
kulturo 

odločbo 
p dopolnitvi in delni spremembi odločbe o določitvi 

ustanoviteljev strokovnih šol 

I. Odločba o določitvi ustanoviteljev strokovnih 
šol (Uradni list LRS, št. 28-156/52) se spremeni in do- 
polni tako: 

1. v točki a) 1. členu se doda nova podtočka 26, ki 
se glasi: Direkcija pošte, telegrafa, in telefona Ljub- 
ljana kot ustanovitelj industrijske šole za telegrafske 
telefonske mehanike v Ljubljani; 

2. v točki c) 1. člena se na koncu podtočke 2. doda, 
da je Svet vlade LRS za prosveto in kulturo tudi usta- 
novitelj železniške industrijske šole v Ljubljani, že- 
lezniške industrijske šole v Mariboru in veterinarske 
srednje šole v Ljubljani; 

3. v točki a) 1. člena se v podtočki 14. črta »šola 
za učence v trgovini v Celju«; ustanovitelj te šole je 
po točki b) 1. člena odločbe Mestni ljudski odbor Celje. 

II. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 3790/1 
Ljubljana, dne 18. novembra 1952. 

Minister — predsednik Sveta 
vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Ziherl 1. r. 

204. 
Na podlagi 2. člena uredbe o delavskih tehnikumih 

(Uradni list FLRJ, št. 96-701/47) v zvezi z odločbo 
Sveta vlade LR Hrvatske za prosveto in kulturo, št. 
20794 z' dne 18. septembra 1952 izdajam na predlog 
podjetja Proizvodnja nafte Lendava 

odločbo 
o ukinitvi delavskega tehnikuma v Lendavi 

1 
Delavski tehnikum pri podjetju za proizvodnjo 

nafte Lendava v Lendavi preneha obstajati 31. de- 
cembra 1952. 

Nadaljnje šolanje preostalih dijakov in šolski ar- 
hiv ukinjene šole prevzame Rudarska srednja teh- 
nička škola v Varaždinu. 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

Kab. št. 38/3 
Ljubljana, dne lì- septembra 1932. 

Soglašam! 

Minister — predsednik 
Gospodarskega sveta VLRS: 

Ivan Maček 1. r. 

Minister — predsednik Sveta 
vlade LRS za prosveto in kulturo: 

-   Boris Ziherl 1. r. 

Uradni list Vojaške uprave JLA Jugoslovanske cone STO 

'z dne 24. novembra 1952: 

1- Odredba št. 74 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o arondaciji zemljišč kmetijskih posestev in zem- 
ljišč kmečkih delovnih zadrug. 

2. Odredba št. 75 o 'razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o trgovinskih in gostinskih zbornicah. 

3. Odredba št. 76 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o zastopništvu tujih firm. 

4. Odredba št» 77 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o gradbenem projektiranju. 

5. Odredba št. 78 o razširitvi veljavnosti uredbo vlade 
FLRJ o gradbeni inšpekciji. 

ü Odredba št. 79 o razširitvi veljavnosti ,uredbe vlade 
FLRJ o gradnjah. 

7. Odredba št. 80 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ p varstvu nosečih žen in doječih mater v delovnem 
(uslužbenskem) razmerju. 

8. Odredba št. 81 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o pravici uslužboncev družbenih organizacij do 
odpravnine. 

9. Odredba št. 82 — Odlok o spremembi odloka o imenova- 
nju okrajne volilne komisije za okraj Koper; 

Odločbe upravnika PTT službe: 

Odločba št. 702 o izdaji priložnostnih znamk ob »Otroškem 
tednu 1052«. 

Odločba št. 807 o izdaji priložnostnih znamk ob priliki 
»XV. olimpijade v Hilsinkih«, 

Odločba št. •0 o izdaji priložnostnih znamk ob priliki 
»Dneva mornarice 1952.« 

Odločba št. 1030 o stavljanju Izven promota jugoslovanskih 
pretiskanih »partizanskih« franko in porto znamT<. 

Izdaja >Uradnt liet LRS«. - Dlrektoi ID odgovorni uredn k: dr Kaetko Močnik — tlaka tiekarua >Toueta Tomšiča« — vet » 
Ljuhljan - Narožn na: let»« 540 din. - Pwamezna êtevilka: 8 din do 8 strani, réak*- nadaljnje 4 strani 4 din veS, p° 
•»oiti 8din •••. — Uredništvo tn upravai Ljubljana. Ktdrtfeva ipre) •••••) ulica 6, poêlai predal 336. — Telefon u?rave28-579 

— Čekovni račun: 601.90180-0 
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Letnik DC Priloga 35. kosu z dne 2. decembra 1952 St. 35 

OPOZORILO NAROČNIKOM! 

Zaradi poenostavitve dela, natančnejšega pregleda in določitve naklade v 
letu 1953 prosimo naročnike, naj nam čimprej pošljejo naročnino za »Uradni 
list LRS«, ki ostane v novem letu neizpremenjena> t. j. 540 din. Znesek nakažite 
na naš tekoči račun pri Narodni banki FLRJ, centrala za Slovenijo v Ljubljani, 
št. 601-90180-0. „ rnn 

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRSa. 

Razglasi in objave 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
2327. 

Besedilo: »Mestne cvetličarne«: (Ljub* 
ljana, Cattkarjera 4). 

Poslovni predmet: Trgovina na de- 
belo in drobno s cvetjem, izdelovanje 
vencev, šopkov in aranžmajev iz na- 
ravnih in umetnih cvetlic. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glavnega 
mesta Ljubljana, odločba Preds št. 
119/52 z dne 2. IV. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, oddelek za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: ' 
Simčič Ivan, upravnik, Sežun Janez, 

računovodja, Skale Celestina, vezalka, 
Kuharic Dragica, poslovodja cvetličar- 
ne »Cvetlica«.  . 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 
dne t?, novembra 1952.> 

G št. 4762/52 10580 

2328 
Besedilo: »Krajevna klavnica« ELO 

Prebold v Say. dol (ït. 86). 
Poslovni predmet: Klanje živine in 

drobnice. ,     , ,      •.• ,. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: KLO Prebold, odločbe- at. 
411/52 z dne 21. IV. Î452. 

Za podjetje podpisujeta: . 
Vedenik Anton, poslovodja, samo»toj. 

no, po zakonitih puob'astilih. Vçdenik 
Milica, v istem obsegu listine po 47. čle- 
nu szdgp. •*     .   ,. , 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

•     •    • -   •nin  (052. • 
4695 

"dné 8. maja 1952 
št. 1358/1952 

2329 
Besedilo: >Vino« Ribnica. ( 
Poslovni predmet: Nakup • prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač na 
debelo. ,     ,.     < ..•, .. 

Ustanovitelj in gospodarsk. voditelj- 
podjetja: Obe. LO Ribnica, odločba st. 
212 z dne 10. VI. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Radonič Benedikt,, poslovodja, samo- 

stojno, v obsegu.zak. pooblastil in pra- 

vil podjetja, Marolt Jože, knjigovodja, 
ki sopodpisujc listine po 47. čl. szdgp. 
OLO Kočevje, oddelek za gospodarstvo 

dne 8. oktobra 1952. 
Št. 1832/1 1009S 

BCOUEMR 
ZA LETO 1953, 

ki ga bo izdala redakcija 
»Nove proizvodnje« pri Go- 
spodarskem svetu PV LUS, 
bo poleg koledarskega dela 
obsegal tudi tekstni del. V 
teksnem delu bodo objavlje- 
ne razpredelnice, tabele in 
seznami, ki so potrebni \s;i- 
kemu strokovnjaku katere- 
koli stroke. V koledarju bo ' 
objavljen seznam vseh proiz- 
vodnih industrijskih in obrt- 
nih podjetij, zadrug itd. po 
strokah in se posebej po kra- 
jih. V koledarju bodo tiskani 
tudi predpisi, -navodila in po- 
jasnila glede vsega, kar mora 
vedeti sleherni strokovnjak, 
na pr. glede upravljanja pod- 
jetij, službenih razmerij, so- 
cialnega zavarovanja, zavaro- 
vanja življenja in Imetja, že- 
lezniškega in poštnega pro- 
meta, sodstva, arbitraže, šol- 
stvo, državne uprave, denar- 
nega prometa, knjigovodstva 
itd. 

V koledarju bodo objavlje- 
ni kratki in jedrnati članki, 
važni za poedine tehnične 
stroke in tudi za kmetijstvo. 

Koledar bo tiskan v forma- 
tu DIN 4A, obsegal bo.ca 400 
strani, vezan bo v poiplatnu 
in bo umetniško opremljen. 
Cena za 1 izvod je Je 150 din. 

Naroča se pri redakciji 
»Nove proizvodnje«, Ljublja- 
na, ' Gregorčičeva ul. 23, po- 
štni predal 331, tekoči račun 
pri NB v Ljubljani številka 
601-90196*0. 

Besedilo: »Delavsko uslužbenska re. 
stavracija« Senovo, skrajšano »DUR< 
Senovo (št. 61). 

Poslovni predmet: Preskrba rudar- 
jev rudnika Senovo z abonentno hrano, 
malicami in pijačo. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
Obč. LO Senovo, odločba št. 10-645/1 • 
dne 16. XI. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Brce Rudi, poslovodja, in Vehovar 

Branko, računovodja, skupaj. 
OLO Krško, odd. za gospodarstvo 

dne 20, novembra 1952. 
Št. 9851/1-1952 10661 

2330. 
Besedilo: Občinska gostilna, Podta- 

bor. 
Poslovni predmet: Gostinska delav- 

nosti, .prodaja toplih in mrzlih jedil ter 
pijač. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: Obč. LO Podtabor, odločba 
št. 463/1-52 z dné 27. VI. 1952.     . 

Za podjetje podpisujeta: 
Zakrajšek. Franc, upravnik, in Pajk 

Lojze, računovodja, po zakonitih po- 
oblastilih. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dno 19. julija 1952. 
Št. 1431/107—1952 7453 

*2331. 
Besedilo: Mestno podjetje' »Torbar- 

sivo«, Kamnik. 
Poslovni predmet: Izdelovanje tor- 

barskih, sedlarskih in tapetniških iz- 
delkov ter druge storitve te stroke. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: MLO Kamnik, odločba št. 10-1234- 
2-1952 z dne 31. X. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kladnik Albin, poslovodja, samostoj- 

no; Poljansek Anton, namestnik, v od- 
sotnosti poslovodje, z istimi pooblasti- 
li; Meteln Draga, računovodja, sopod- 
pisujc spise finančnega in kreditnega 
pomena; in Bratuš Ksenija, namestnik, 
z istimi pooblastili, v odsotnosti raču- 
novodje.   • 

OLO Ljubljana okolic«, 
oddelek za gospodarstvo 
dno S, novembra 1952. 

i        Št II1431-329-1952 10431 
i l 
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2352. 
Besedi !o: Vulkanizerska in avtolakir- 

ska delavnica, Radgona. 
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 

vulkanizerskih del, popravila avtopla- 
ščev, plaščev za dvokolesa, motorna ko- 
lesa, zraïnic, gumijastih škornjev in 
tesnil, loščenje avtomobilov, motornih 
koles, dvokoles, traktorjev, prikolic in 
drugih vozil. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: LO mestne občine Gornja 
Radgona, odločba št. 496-453/1 z dne 
27. X. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Njivar Janko, upravnik, in Ivanuša 

Ivan, knjigovodja, po zakonitih poobla- 
stilih. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 14. novembra 1952. 
II-št. 2324-2082/37 •481 

2333. 
Besedilo: Krajevno podjetje mlin, 

Pcskovci. 
Poslovni predmet: Predelava žita za 

okoliške kmete. 
Ustanovitelj   in   operativni    upravni 

voditelj: KLO Adrijanci. 
Za podjetje podpisujeta: 
Žiško Franc, predsednik, in Bočkorcc 

• Aleksander, tajnik KLO. 
OLO Mursko Sobota, poverj. za finance 

dne 11. februarja 1952. 
št. 1.392/1—1952 1506 

2334. 
Besedilo: Občinska mesarija, Luče. 
Poslovni predmet: Trgovina z živino, 

mesom in mesnimi izdelki. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: Obč. LO Luče. 
Za podjetje podpisujejo: 
First Stanko, tajnik Obč. LO, Ivkovič 

Viktor, knjigovodja, Zamernik Franc, 
predsednik delavskega sveta, Ajnik An- 
ton, poslovodja čevljarstva. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 31. oktobra 1952. 
Št. 1911/150-11 10238 

Spremembe 
23>3. 

Besedilo: »Obutev«, Kranj. 
Podjetje je z odločbo vlade LRS št. 

II-858/2-52 z dne 16. VII. 1952 prenehalo 
s poslovanjem in prešlo v likvidacijo. 

Besedilo, odslej: »Obutev«, Kranj — 
v likvidaciji. 

Za podjejje v likvidaciji podpisujejo: 
Korošec Vlado, predsednik likvidacij- 
ske komisije skupaj z njim Fajdiga 
Demeter ali Padjera Karel, člana. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 22. oktobra 1932. 
Št.  243-40/5-1952 ,   9804 

2336. >/ 
Besedilo: Tovarna okovja in pločevi- 

nastih izdelkov, Bistrica pri Limbušu, 
Izbrišejo se Mole Lado, Potočnik Zo- 

ra in živko Ivan ter vpišeta 
Živko Ivan,.direktor, ki podpisuje sa- 

mostojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja, Habič Avgust, vodja 
gospodarsko ' računskega sektorja, so- 
podpisuje listine po 47. členu, szdgp. 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljann 
dne 4. novembra 1952. . 

Št. 243-4/5-1932 10317 

2337. 
Besedilo: Podjetje za izvoz in uvoz 

»Ljubljana-Eksport« (Ljubljana, Tito- 
va 31). 

Izbriše   se   dr.   Ferjančič   Drago  in 
vpiše 

Jeraj Ludvik, knjigovodja. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 17. oktobra 1952. 

Št. G 3898/52 9739 
2338. 

Besedilo: Kmetijsko posestvo »Jcseu- 
kovo« (Ljubljana, Cesta na Loko 4). 

Izbrišeta se Krist Štefan in Kramar 
Rudolf ter vpišejo: 

Komavli Simon, upravnik, Lisjak Mi- 
lan, računovodja, Sieve Danilo, bla- 
gajnik. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 25. oktobra 1952. 
št. G-3596/52 10003 

2339. 
Besedilo:   Tovarna    baterij    »Zmaj« 

(Ljubljana, šmartinska 28). 
Izbriše se Grobler Jože irt vpiše 
Petelin Stanko, direktor. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, • 

oddelek za gospodarstvo 
dne 12. novembra 1952. 

G-št. 4648/52 10477' 
2340. 

Besedilo:   Državno   obrtno   podjetje 
»Čevljarna« (Ljubljana, Lepi pot št. 1). 

Izbriše se Braun Marijan in vpiše 
flrovat Anton, upravnik. 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 18. novembra  1952.. 

G št. 4"00/32 10615 

2341. 
Besedilo: KLO šiviljska delavnica«, 

Šentjurij pri Celju. 
Besedilo odslej: »šiviljstvo« Občin-' 

skega LO šentjurij pri Celju. 
Izbriše se Kincl Jože in vpiše 
Kodrič Franc, računovodja, ki pod- 

pisuje skupaj s poslovodkinjo, po zako- 
nftih pooblastilih in pravilih. 

Št. If-3877/15-1952 9936 
'   Besedilo:     »Čevljarska     delavnica« 
KLO Teharje (št. 51). 

Besedilo odslej: »čevljarska delav- 
nica« Obč. LO štore. 

Izbrišeta se Hrvatic Ivan in Pirnat 
Angela ter vpišeta 

Trepel Franc, Boršič Avgust, ki pod- 
, pisujeta   po   zakonitih   pooblastilih   in 
pravilih. 

Št. 11-3877/72-52 9931 
Besedilo: Uprava državnih zgradb 

KLO štore in Uprava hiš in zemljišč 
KLO Teharje.. 

Upravi sta se združili v eno podjetje. 
Besedilo odslej: Uprava hiš in zem- 

ljišč Obč. LO štore. 
Izbrišejo se Mekinda Franc, Jevšinek 

Alojz, Križnic Franja, Milosevic Alek- 
sander in Poteko Fani ter vpišeta 

Boršič Avgušt,rStraže Marija, ki pod- 
pisujeta po zakonitih pooblastilih in 
pravilih. 

Št. TI-3877/55-52 9930 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

•    ' dne 24. oktobra 1952. 

2342. 
Besedilo: »Gostilna« KLO Rogaška 

Slatina. 
Besedilo odslej: »Gostilna« Obč. LO 

Rogaška Slatina. 
Izbriše se ing. Senečič Avrei, raču- 

novodja. 
OLO Celje ok., odd.  za gospodarstvo 

dne 4.  novembra  1952. 
Št. TI-5877/80-1952 10245 

2343. 
Besedilo: »Brivski frizerski salon« 

KLO Slovenske Konjice. 
Besedilo odslej: .Brivsko frizerski 

salon« Mestnega Obč. LO Slovenske 
Konjice. 

Izbriše   se   Bauman   Zdenka,   rar >- 
vodja. 

št. II-5S77/57-1952 105•4 
Besedilo: »čevljarstvo« KLO Sloven- 

ske Konjice. 
Besedilo odslej: »čevljarska delav- 

nica« Mestnega Obč. LO Slovenske Ko- 
njice. 

I,zbriše se, Gošnik Mariji, in vpiše 
Vražič Ivan, poslovodja, ki podpisuje 

samostojno, po zakonitih pooblastilih, 
ter Križnic Stanko, ki sopodpisnje od- 
slej poleg pnnlovndfe. 

,    i št. .11-3877/44-1932 1036" 
Beseddo: »Gostilna pri Pošti« KLO 

Slovenske Konjice. 
Besedilo odslej: »Gostilna pri pošli« 

Mestnega Obč. LO Slovenske Konjice. 
Izbriše se Bauman Zdenka, računo- 

vodja. 
Št.  11-5877/42-1952 10569 

Besedilo: »Komunalno podjetje« KLO 
Slovenske Konjice. 

Besedilo odslej: »Komunalno podjet- 
je« Mestnega Obč.'LO Slovenske Ko- 
njice. » 

Izbrišeta se Pučnik Mirko in Bauman 
Zdenka ter vpiše 

Petrič Ludvik, poslovodja, ki podpi- 
suje samostojno po zakonitih poobla- 
stilih. 

Št. 11-3877/43-1952 10568 
Besedilo: Krajevna gostilna »Pri mo- 

stu«; Slovenske Konjice. 
Besedilo odslej: Gostilna pri mostu« 

Obč.  LO Slovenske  Konjice. 
Izbrišeta se Podergajs Pavel in Bau- 

man* Zdenka ter vpiše: 
Brečko Miha, ki podpisuje samostoj- 

no,.^ zakonitih pooblastilih in pravi- 
lih. 

št.  11-3877/50-1952 10561 
Besedilo: »Krajevna pekarna«, Slo- 

venske Konjice. 
Besedilo odslej: »Pekarna« Mestnega 

Obči LÓ Slovenske Konjice. 
Izbriše se Gošnik Marija, računo- 

vodja. 
Št. H-3877/46-1952 10366 

Besedilo: »Mesarijn KLO Slovenske 
Konjice. 

Besedilo odslej: »Mesarija« Mestnega 
Obč. LO Slovenske Konjiće. 

Izbriše se Gošnik Marija in vpise: 
Kvas Josipina, knjigovodja, ki  pod-. 

pisuje skupaj s poslovodjem, po zako- 
nitih pooblastilih. 

Št. 11-3877/41-1952 10570 
Besedilo: »Mizarska delavnica« KLO 

Slovenske Konjice. 
Besedilo odslej: »Mizarstvo« Obč. LO 

Slovenske Konjice. 
Izbriše se Bauman Zdenka, računo- 

vodja. 
-   I    • • št. H-3877/48-1952 10564 
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Besedilo: »Tapetništvo« KLO Sloven- 
ske Konjice. 

Besedilo odslej: »Tapetništvo-sedlar- 
stvo« Obč. LO Slovenske Konjice. 

Izbriše se Bauman Zdenka, računo- 
vodja. 

Št. 11-3678/48-1952 10562 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 11. novembra 1952. 
2344. 

Besedilo: Trgovsko podjetje z meša, 
n>m blagom na veliko in malo, Jese- 
nice. 

Izbriše se poslovalnica št. 20, Sp. 
Gorje, trgovina z mešanim blagom in 
vpiše poslovalnica št. 15, Sv. Križ nad 
Jesenicami, trgovina z živili in gospo- 
dinjskimi potrebščinami na drobno ter 
poslovalnica št. 16, Jesenice, Obrtniška 
3, trgovina s tekstilno galanterijo, z 
galanterijo, s kratkim pletenim blagom 
in trgovina z usnjem in usnjarskimi 
potrebščinami. 
LO MLO Jesenice, odd. za gospodarstvo 

dne 19. novembra 1952. 
Št. II16-1854/4-52 10660 

2345. 
Besedilo: Gostinstvo KLO Banja Lo- 

ka (sedež Kostel); Gostinsko podjetje 
KLO Kuželj; Gostilna KLO Kostel (se- 
dež Krkovo); Gostilna KLO Vas-Fara 
(sedež Vas). 

Besedilo, odslej:   Gostinstvo   Kostel 
(poslovalnice Vas, Petrina, Banja Lo- 
ka, Krkovo in Kuželj). 

Vpišeta se: 
Delač Mihael, tajnik Obč. LO Kostel, 

s sedežem v Vas-tari, in Beljan Ivan, 
-poslovodja, ki podpisujeta  skupaj  li- 
stine po 47. členu szdgp. 

OLO Kočevje, odd. za gospodarstvo 
dne 26. oktobra 1932. 

Št. 1090/1 10099 
2346. 

Besedilo: »Kino«, Krško. 
Podjetje preide v likvidacijo. V likvi- 

dacijski komisiji so: Kratochvil Jože, 
knjigovodja, predsednik, VahČič Jožko 
in Murko Franc, člana. Podpisuje pred- 
sednik skupaj z enim 'članom. 
OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 

dne 24. oktobra 1952. 
Št. 8.596/1-1952 9869 

2347. 
Besedilo: Splošno trgovsko podjetje, 

Dobova (št. 8). 
Izbriše se Kovačič Srečko in vpiše: 
Lapuh Mihael, računovodja, z istimi 

pooblastili. 
št. 9347/1-1952 10683 

Besedilo: Opekarna MLO Kostanje- 
vica. 

Izbriše se Kuntafič Karlo in vpiše 
Zagore Alojz, delovodja, z istimi po- 

oblastili. 
Št. 9.317/2-1932 10579 

OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 
dne 18. novembra 1952. 

2348. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

»I5ki dom«. 
Izbriše se Cesaree Ivan in vpiše 
Turk Drago, upravnik. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 16. oktobra 1952. 
Il-št.  1431/259-1952 9795 

2349. 
Besedilo: KLO podjetje mehanična 

delavnica, Stična. 
Podjetje je prešlo z odločbo Qbî. LO 

Stična, Št. 169-2 z dne 10. VI. 1952 v li- 
kvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpisujejo: 
Erčulj Franc, predsednik likvidacijske 
komisije, skupaj z njim Roglič Ida ali 
Seme Janez, člana komisije. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 22. oktobra 1952. 
Št.  11-1431/146-1952 9963 

2350. 
Besedilo: Krajevna sedlarska delav- 

nica, Noršinci. 
Izbriše se Rajh Ivan in vpiše 
Krajne Janez, poverjenik za komu- 

nalne zadeve pri KLO Noršinci. 
OLO Ljutomer, poverjeništvo za finance 

dne 27. marca 1952. 
Št. 404 3145 

2351. 
Besedilo: Krajevne pekarne, Križevci 

(pri Ljutomeru). 
Izbriše se Romer Milica in Skuhala 

Franc ter vpišejo 
Sagaj Franc, Pejnhart Alojz in 

Osrcdkar Janez. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

'     dne 10. junija 1952. 
Št. II 31/27/52 5664 

2352. 
Besedilo: Krajevna žaga, Ivanjci. 
Besedilo    odslej:    Občinska    Žaga, 

Ivanjci. 
Vpišeta se pooblaščenca za podpiso- 

vanje: 
Fras Jakob in Perko Matilda. 

OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 
dne 25. junija 1952. 

Št. 11-31-48-52 6146 
2353. 

»Besedilo: Okrajna lekarna, Lenart v 
Slov. gor. 

Izbriše se šubic Erna in vpiše: 
Hladnik Marija, upravnik, ki podpi- 
je v okviru zakonitih pooblastil. 

Št.  II-8305/2-1952 10616 
Besedilo: Okrajno avtoprevozniško 

podjetje, Maribor okolica (Maribor, Ru- 
ška 63). 

Podjetje je 1. V. 1952 prenehalo s po- 
slovanjem in -prešlo v likvidacijo. V 
likvidacijski komisiji so: Topolnik Sta- 
ne, Juršič Mara in Hafner Janko, ki 
podpisujejo za podjetje. 

.      Št. H-1438/1-1952 10614 
OLO Maribor ok., odd. za gospodarstvo 

,dne 18. novembra 1932. 
2354. 

Besedilo: Trgovsko podjetje Obč. LO 
Škocijan v likvidaciji. 

V likvidacijski komisiji so: Papež Ru- 
dolf, predsednik, Pungerčič Evgen in 
Smrekar Ivan, člana, ki podpisujejo po 
dva skupaj. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 13. novembra 1952. 
Št. III 3715-54/2-52 10482 

2355. 
Besedilo: Okrajna tovarna vozov, Ra-' 

kek. 
Besedilo odslej: Izdelava kolarsko- 

kovaških del, izkoriščanje odpadkov 
za izdelavo raznih drugih predmetov 
in prodaja predmetov na debelo in na 
drobno. ' 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 29. oktobra Ì952. 
II UP-št. 664-607/5-52       10657 

2356. 
Besedilo: Krajevni kino, Cerknico. 
Izbrišeta se Mele Anton in Treven 

Mara ter vpišejo: 
Mele Jože, upravnik, ki bo podpiso- 

val v mejah pra*ü in zak. predpisov: 

suje 

Petrovčič Edvard, član gospodarskega 
sveta Obč. LO, v odsotnosti upravnika, 
s pravicami po 13. členu szdgp, in Ur- 
bas Herminu, računovodja, s poobla- 
stili po 47. člena szdgp. 

UP-št. 1303-62126-52 10649 
Besedilo:    Okrajno avtoprevozniško 

podjetje »Okap<c-Postojna. 
Besedilo     odslej:     Avtoprevozniško 

podjetje, Postojna. 
UP-št. 682-62/119-52 J0059 

OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 
dne 15. novembra 1932. 

2357. 
Besedilo: Okrajna apnenicn, Šmartno 

ob Pnki. 
Besedilo    odslej:    Apnenica    občine 

Šmartno ob Paki. 
Tzbrišejo se Kotnik Franjo, Steblov- 

nik Vika in Volk Miloš ter vpišeta 
Stcblovnik   Viktor,  poslovodja,  Fer- 

žan Viktor, član delavskega svetu. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 16. oktobra J952. 
Št.  1911/181/1952 9594 

2358. ' 
Besedilo: Krajevna podjetja Velenje 

— Avtoprcvozništvo. • 
Besedilo odslej: Mestno podjetje Ve- 

, len je — Avtoprcvozništvo. _ 
Izbriše se Resnik Anica in vpiše 
Senegačnik Draga, knjigovodja. 

Št. 1911/187-52 9823 
Besedilo: Krajevna podjetja Velenje 

»Brivnica«. 
Besedilo odslej: Mestno podjetje Ve- 

lenje »Brivnica«. 
Št. 1911/197-52 9818 

Besedilo: Krajevna podjetja Vele- 
nje »Pekarna«. 

Št. 1911/191-52 9S24 
Pri obeh podjetjih se izbriše Resnik 

Anica in vpiše: , 
Senegačnik Draga, knjigovodja.' 

OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 
dne 22. oktobra 1952. 

2359. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Obč. 

MLO Šoštanj. 
Besedilo odslej: Mestno gostinstvo, 

Šoštanj. 
Vpišejo se poslovalnice: Gostilna pod 

gradom, Šoštanj, Gostilna »Pri mostu«, 
Šoštanj, Gostilna >Pod klancem«, Druž- 
mirje, Gostilna »Ograjšek«,; Topolšica, 
Penzionsko gostišče »Pri stari pošti«, 
Šoštanj in Penzionsko gostišče »Pri Pe- 
tru« ,Zavodnja. 

Izbrišeta se Kampjut Stane in Volk 
Miloš ter vpišeta 

Kozeljnik Slavka, knjigovodja, Naro- 
ločnik Miha, poslovodja gostilne »Pod 

j gradom«. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 30. oktobra 1952. 
Ši 1911/214—H/SI 10159 

2360. 
Besedilo: Okrajno kovinsko podjetje, 

Gorenje. 
Besedilo odslej: Kovinsko podjetje, 

Gorenje. 
Gospodarski voditelj odslej: Občin- 

ski LO Šmartno ob Eaki. 
Izbrišeta se Antlej Mirko in Srebot- 

nik Ivan ter vpišeta 
Brunet Jaiiko, predsednik odbora, 

Mencinger Franc, kovaški pomočnik. 

OLO Sošfnnj, oddelek 7« gospodnrstvc 
dnp 5.  novembra  195?. 

Št. 1911/215—11/51 ••7. 
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2561. 
Besedilo: Opekarna MLO Šoštanj. 
Besedilo odslej: Opekarna MLO Šo- 

štanj v likvidaciji. 
Št. 1911/206-52-11 10427 

Besedilo: Pralnica in čistilnica MLO 
Šoštanj. 

Besedilo odslej: Pralnica in čistilnica 
MLO Šoštanj v likvidaciji. 

Št. 1911/209-52-11 10426 

Pri obeh podjetjih se izbrišejo Kam- 
pjut Stane, Uratarif Marjan, jesenšek 
Rudi in Šukovič Slavka ter vpišejo 
likvidatorji: Kampjut Stane, predsed- 
nik, Apat Ivan in Gušič Ivan, člana 
likvidacijske komisije. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 10. novembra 1932. 
2362. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Nanos« 
v Idriji. 

Tzbrišc  se   Pavlovčič  Ivan  in   vpiše: 
Erjavec Marija, knjigovodja, z istimi 

pooblastili. 
OLQ Tolmin, odd. za gospodarstvo 

dne 17. novembra 1952. 
Št. II/1-18/10-52 10585 

2363. 
Besedilo: Mestno podjetje sMcso«, 

Trbovlje. 
Poslovni predmet odslej: Nabava in 

klanje živine, prodaja mesa in mesnih 
izdelkov. 
OLO Trbovlje, oddelek za gospodarstvo 

dne 11. novembra 1052. 
Št. 4930/1-1952 10400 

2364. 
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje 

»Okrajna menza«, Trbovlje. 
Izbrišeta se Košir Štefan in Skubic 

Franc ter vpišeta: 
Zupančič  Janko,  upravnik,  Bleiwcis 

Saša,  knjigovodja,   ki   podpisujeta   za 
vse zadeve podjetja. 
OLO Trbovlje, odd. za gospodarstvo 

dne 18. novembra 1952. 
Št. 50S9/1952     : 10618 

Izbrisi 
2365. 

Besedilo: Podjetje1 ze cestna vzdrže- 
valna dela in produkcijo gramoza Cc- 
grad, Novo mesto, skrajšano »Ccgrad«, 
Novo mesto. '  -  - • 

Ker je bilo ukinjeno z odločbo VLRS 
št. II-37Ó/1.52 z dnç -.27. 'III. 1932. r 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 6. novembra.1932.     ;  - 
Št. 245-254/1-1952    i      1Q313. 

2366. ; 
Besedilo;   »Krajevna   tehtnica«,   Sv. 

Peter pod Sv. gorami.   ' 
Ker obstoja naprej kot proračunska 

ustanova s samostojnim' fînonsiranjcm. 
OLO Krško, poverjeništvo za finance 

dne 7. aprila 1952. ' 
Št. 1065/1 .    Ï3542 

2367. . .  , 
Besedilo: Okrajna avfomchanična de- 

lavnica, Ptuj. 
Zaradi prenehanja poslovanja. ' 
OLO  Ptuj,   odd.  za   gospodarstvo 

dne 25. junija 1952. 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
2368. 

Besedilo: Invalidsko podjetje Tovar- 
na gumbov, Kamnik. 

Izbriše se Vidmar Anica in vpišejo 
Markovič Janez, blagajnik, ki pod- 

pisuje v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu, Draskovic Anton, računovodja, 
sopodpisujc listine računovodskega po- 
mena, in Bcrgant Mara, fakturistka, so- 
podpisujc v odsotnosti računovodje, v 
istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 18. oktobra 1932. 
št. 243-371/1-1952 9801 

Register 
ustanov s samostojnim 

finausiraiijeiii 
Vpisi 

2369. 
Besedilo: Uprava nepremičnin MLO 

Ljubljana (Kotnikova   16). 
Delovno področje: Upravljanje in 

nadzorstvo nad zgradbami ljudskega 
premoženju pod upravo MLO, obraču- 
navanje, pobiranje in smotrno uporab- 
ljanje najemnine, skrb za redno vzdr- 
ževanje in obnavljanje zgradb, poveča- 
nje stanovanjskega fonda ter izvrševa- 
nje manjših nujnih del v lastni režiji; 
vodstvo evidence nad zemljišči spi. 
ljud. premoženja sploh, uprava in od- 
daja zemljišč pod upravo MLO v za- 
kup. 

Ustanovitelj ustanove: MLO m glav- 
no mesto Ljubljana, odločba št. 870'52 
z dne 18. VI. 195Z 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, svet za komunalne zadeve in grad- 
nje. 

MLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 27. oktobra   1952. 

Št. G 1420/52 10005 
23*0. 

Besedilo: Dijaški dom, Cerkno. 
Delovno področje: Nuditi gojencem 

vzgojo in možnost šolanja; hrano in 
stanovanje. 

Ustanovitelj ustanove: OLO Tolmin, 
odločba št. 1-86/7-52 z dne 6. IX. 1952. 

Gospodarski voditelj: OLO Tolmin, 
svet za prosveto in kulturo. 

7• ustanovo podpisuje:. 
Ivane Valerija, upravnica. 

OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 
dne 1. novembra 1952.- 

Št. II-/1-19/2-52 10228 

Št. II/18-417/1-52 ' 6088 

Zadružni register 
1 Vpisî 
734. ,   , 

* Besedilo: . Zadružno izvozno-uvozno 
podjetje »Slovenija-Sadjc«, Ljubljana, 
f Na 11. rednem občnem zboru Repu- 
bliške zveze kmetijskih zadrug LRS v 
Ljubljani dne 4. in 5. VII. 1932 je bilo 
podjetje ustanovljeno za nedoločen čas. 

Poslovni predmet je: Izvoz in .'uvoz 
jiadja, zelenjave in poljskih pridelkov, 
močnih krmil, industrijskega semenja, 
kolonialnega blaga, ribjih in zelenjad- 
irilr konserv, medu in čebelnih matic. . 

Gospodarski voditelj podjetja, je 
GlaVna zadružna zveza LRS. 

Za podjetje podpisujejo: 
Fijavž Franjo, Ljubljana, Prijatelje- 

va l/a, direktor. Smole Janez, Ljublja- 
na, Knezova 11, pomočnik direktorja, 
Kompare Milan, Ljubljana, Poljska 
pot 36, šef nabave, šef Božidar, Ljub- 
ljana, Vodovodna 5, šef uvoza in izvoza 
in Ziheri Marjan, Ljubljana, Poljcâel- 
ska 12, šef ekonomsko finančnega sek- 
torja, vsi po zakonitih pooblastilih. 

Zt 10/52 — Zadr VIII 81/1   10453 
Besedilo: Zadružno izvozno podjetje 

»Zivinoexport«, Ljubljana. 
Na II. rednem občnem zboru Republi- 

ške zveze kmetijskih zadrug LRS dno 
4. in 5. Vil. 1952 je bilo podjetje usta- 
novljeno za nedoločen čas. 

Poslovni predmet je: Samostojno na- 
bavljanje in izvažanje klavne, plemen- 
ske in delovne živine: goveda, konj, 
prašičev, drobnice, perutnine, divjačine 
in čebel-, samostojno nabavljanje in iz- 
važanje mesa ter mesnih in živalskih 
pioizvodov. 

Organ gospodarske uprave, podjetja 
jc Glavna zadružna zveza LRS. 

Za podjetje podpisujejo:   • 
Mohori? Stane, Ljubljana, Bogišičcva 

št. 6, direktor, ing. Nležan France, Ljub- 
ljanu, Novi blok 13, Šiška, pomočnik 
direktorja, Kramer Zmagomir, Ljub- 
ljana. Iloleapfl jeva 7, računovodja. 

/,t 11/52 - Zadr VIII 82/1    10452 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 12. novembra 1952. 

Spremembe 
755. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
\•••. Slatina. 

Na občnem zboru 16. III. 1952 so se 
spremenila zadružna pravila. Delež 
znaša 501) din, delež družinskega člana 
zadružnika  100 din. 

Izbrišeta se Vcrk Miloš in šket Mar-, 
tin ter vpišeta nova člana upravnega 
odbora: 

Narat   Jože,   Brestovce   27,   Kaštruu 
Anton, Sv. Kutarina 37, .kmeta.   ' 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4. novembra 1952. 

Zadr VII 58/9 10141 
756. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Pristava, 

Na občnem zbo.vi zadruge 16. III.. 
1952 so se spremenila pravila Delež 
znaša 1000 din. 

Izbrišejo se Kužnčr Filip, Jurjec Jo- 
žef in Čpkš Viktor ter vpišejo novi čla- 
nj upravnega odbora: 

šket Slavko, Dol 8, predsednik, Lip-' 
nik Jože, NezbiSo 8, Pirš Feliks, Nezbi- 
Se, kmetje. 

Zadr VIII 4/10 10261 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v 

Sodni vasi. 
Na občnem zboru zadruge 23. III.. 

1952 so se spremenila pravila. Delež 
znaša 500 diii. 

Izbrišeta se Spoljar Ivan in Krušič 
Ivan ter.vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Kampus Jožef, lloginska gorca, pred- 
sednik, Dravinec Dominko, Sodna vas, 
IjVic • Drago,   lloginska gorca,   kmetje. 
Smole Fmil jc tajnik odbora. 
,   ,   - Zadr VII 119/4 , ..      10260 

Okrožno sodišče v Celju 
dno 6. novembra 1932. 
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G 4S6/52 10965 
Sajko Barbara, gospodinja, Maribor, 

Tczno, Bolgarska 19,- proti Sajko Jože- 
tu, zcLj neznanega bivališča nekje v 
Avstraliji. Skrbnik jo Sande Jože, nižji 
pravni referent pripravnik pri tem so- 
dišču. Razprava bo 22. XII. 1932 od 7.45 
uri pni tem sodišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. novembra 1952. 

Amortizacije 
Uvede so postupanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih imetniki so pozivajo, 
naj v danem robu priglasijo sodišču svoje 
pravico, sicer se bodo vrednotnico  zroklo 

za  iicvfc'.jsi oe • 
H 496/52 10432 

Stražar Antonija, Ježa H, prosi za 
amortizacijo svoje izgubljene hranilne 
knjižice bivše Hranilnice in posojil- 
nice v Lukovici, z vlogo 2.479 din. Pri- 
glasitveni rok: tri mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 12. novembra 1952. 

I II 795/52 10786 
Savnik Vinko, Radovljica, Gorenjska 

šf, 2, prosi za amortizacijo izgubljene 
življenjske zavarovalne police št. 17.240, 
izdane od zavarovalne delti, družbe 
»Dunav« v Zagrebu 22. VII. 1957 na zne- 
sek 150.000 din,' in za doživetje še 
15.000 din, na ime Savnik Vinko, trgo- 
vec in posestnik v Radovljici. Prigla- 
sitveni rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Radovljici 
dne 4. oktobra 1952. 

I R 745/52 10785 
Tovarna pletenin in nogavic v Lescah 

prosi za amortizacijo izgubljenega to- 
vornega lista št. 59/59 z dne 12. XI., 1951 
— Lesce Bled—Beograd — I zaboj št.. 
95 pletenine — 80 kg, na ime Trgovsko 
podjetje »šport«, Beograd, Solunska 
ulica. Priglasitveni rok: dva meseca od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Radovljici 
dne 24. oktobra 1952. 

Razne objave 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj   »   danem   roku   priglasijo  .terjatve. 
oziroma   poravnaju   svoje   obveznosti   do 
podjetij v likvidaciji, sicer se 'bodo dq!«ovj 

sodno izterjali 
St. 9282 10492 

Delavsko-uslužbenska      restavracija • 
Bombažne predilnice in tkalnice Tjzie 
je prešla po odločbi-upravnega odbora 
s 15.  XI.  1952 v likvidacijo.  Priglasi-' 
tveni rok: do 51. XII. 1932. '     . 

Bombažna predilnica m tkalnica 
Tržič 

Št 6275 • 1°530. 
Z odločbo Sveta vlade LRS za bla- 

govni promet, št. 2314/1 z- dne 20. X. 
1952 je prešlo Drž. gosp. podjetje,>Zi- 
tofond« v Ljubljani, Parmova £>,. po- 
štni predal št. 54, v likvidacijo I rigla- 
sitveni   rok:   najpozneje   do   -P-   XII. 
1932. :. -      •     . .v 

Likvidacijska komisija 

Št. 11/52 ,      '    . '   I1*1.6' 
Podjetje >Pecivo< .pekarna in_ slašči- 

čarna, Ljubljana, Poljanska .19. in »Pe- 
civo«, Ljubljana, Poljanska-11,. sta pre- 
šli ni podlagi odločb MLO Ljubljana, 

G-4279/52 z dne 29. X. ,1952 in G-4415/52 
z dne 3. XI. .1952, v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: 50 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
št. 9/453—2 10266 

Mesnica MLO Kostanjevica je prešla 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
po tej objuvi. 

Likvidacijska komisija 
št. 84/11 10788 

Mestno podjetje »Žaga« MLO Črno- 
melj je prešlo v likvidacijo. Priglasi- 
tvcni rok: do 20. XII. 1952. 

Likvidacijska komisija 

izgubljene listine 
preklicujejo 

Adam Elizabeta, Celje, Sp. 11 udinja 
96, osebno izkaznico, rog. številka 1714, 
ser. št. 0592855. 10729 

Agrcž Leopoldina, Celje, Pod Kalva- 
rija lb, osebno izkaznico, reg. št. 14170, 
ser. št. 0604476. 10735 

Aman Jožko, Celje, Razlagova 8, 
osebno- izkaznico, reg. št. 15750, ser. št. 
0666256. 10750 

Ambrož Lcojiold, Ljubljana, Podmil- 
ščakova 57, cvid. tablico osebnega av- 
tomobila znamke »Citroen«, številka 
S-890. ' 10922 

Andiinek Ivan, Sv. Jurij ob Taboru 
22, osebno i/.kuznico, rog. št. 10676, ser. 
št.  F-06S2493. 10740 

Alclšck Mariju, Celje, Breg 18, oseb- 
no izkaznico, reg. številka 407S, ser. št. 
059 3414. # 10775 

Avbclj Justina, črni potok 15, osebno 
izkaznico, rcg. št. 3733, izdano od PNU 
Ljubljana' okolica. 10924 

Bagni- Mafija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 62493/51, ser. št. F— 
0084805, izdano v Ljubljani. 10819 

Baranju Marija, Črnclavci, p, Ran- 
kovci, izkaznico za obmejni pas števil- 
ka 0OSS016, reg. št. 6306. •    108869 

Bcdrač Ivan, Pekre pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 39601, ser. šf. 
0369S61, izdano 1951 v Mariboru.    10854 

Berginc Vladimira, Stari dvor 24, 
Škofja Loka, osebno izkaznico, ser.^št. 
0218770, reg. št. 39560. 10269 

Bevčar Vida, Ljubljana, osebno iz- 
kazuico, reg. št. 7539/50, ser. številka 
F-0029849, izdapo v Ljubljani. 1D69S 

. Bivic Berta, Dobrna, Mladinski dom; 
osebno izkaznico, reg. št. 20276, ser. št. 
F-0101986. 10706 

Bizovičar Ivanka, Slov. Bistrica, Vi- 
sole 67, osebno izkaznico, reg. številka 
17219, ser. številka 0770939, izdano 1951 
V Poljčanah.     _ / 10832 

Bolarič Franjo, Dobrteša vas, Šem- 
peter v S. d., osebno izkaznico, reg. št. 
9593, ser. št. 1273254. s 10751 

Božič Franc, Celje,' Ipavčcva 2, oseb- 
no izkaznico, reg. številka 15863, ser. 
št. 0605969. 10731 

, Rrckuii Ana, Ljubljana, Zvezna 15, 
osebno, izkaznico,, reg. št. 45000/51, ser. 
št. F-0067310, izdano v Ljubljani.    10798 

Cilenšek Julijana, Celje, Pcčovnik 
47, osebno • izkaznico, rcg. št. 3S1, ser» 
št. 0590428. # .     10771 

Cimerman Jože, Marinen, vas 6, oseb- 
no izkaznico scr.št. 001Ì934. 10886 
" Cokan 1 van,-Zg. Roje' 10, Šempeter; 
osebno izkaznico, rcg. št. 31704, ser. št. 
F-0647214.                                           10715 

Čeh Franc, Laško 15, osebno izkazni- 
co, rcg. številka 15124, ser. številka F- 
0659036. 1Ò759 

Černelič Karel, Podgorje 60, p. Pišo- 
če, osebno izkaznico, ser. št. 0576227, 
reg. št. 10917, izdano v Krškem.     10944 

Dobcršek Albina, Ljubljana, osebno 
izkaznico, rcg. št. 94876/51, ser. številka 
F-0117186, izdano v Ljubljani.        10799 

Dobovšck Pavla, Maribor, Tczno, 
Štrckljcva, blok TAM, osebno izkazni- 
co, reg. št. 19851, ser. št. 0017197, izda- 
no 1951 v Mariboru. 10850 

Doler Jožefa, Nova vas 27, Celje, 
osebno izkaznico, rcg. št. 1440, ser. št. 
0604712. •     10716 

Domanjko Anton, Maribor, spričeva- 
lo o izpitu ključavničarske stroke, iz- 
dano od šUG-železnic, Maribor, Stu- 
denci. 10796 

Drcv Ivan, šentjurij 80 pri Celju, 
osebno izkazuico, reg. št. 27241, ser. št. 
F-0684662. . 10768 

Držečnik Elizabeta, Maribor, Valva- 
zorjeva 30, osebno izkaznico, reg. št. 
41081, ser. št. 41283, izdano 1951 v Ma- 
riboru.       , 10845 

Duh Ivanka, Loka, št. Janž na Drav. 
polju, osebno izkaznico, rcg. št. .56758, 
ser. št. 0261976, izdano v Št. Janžu na 
Dravskem polju. 10797 

Dvojmovič Anion, Koprivnik, p. Ko- 
stanjevica ob Krki, osehno izkaznico, 
ser. št. 0402767, rcg. številka 24457, iz- 
dano v Krškem. .9522 

Erjavšek Valentin, Jesenice, Gospo- 
svetska 76, osebno izkaznico za obmej- 
dano na Jesenicah. =10812 

Esih Anton, Sv. Vid 10 pri Grobel-. 
nem, osebno izkaznico, reg. št. 36506, 
ser. št. F-0667816. * 10756 

Fazarinc Frančiška, Mcdlog 57, Celje, 
osebno izkaznico, reg. St. 15484, ser. št. 
0605790. •    • 10767 

Fcrjančič Valentin, Budanje 150, p. 
Vipava, osebno izkaznico, reg. številka 
28891, ser. številka 0519478, izdano v 
Gorici. 10406 

Frišck Anton, Celje, Krožna pot 2, 
osebno izkaznico, rcg. št. 14305, ser. št. 
0688557. 10720 

Fujc Manek, Ljubljana, Vrhovčcva 4, 
obmejno osebno izkaznico, reg, števil- 
ka 49804, ser. številka 0050224,- izdano v 
Mariboru. 10800" 

Gaber Franc, Celje, Kersnikova 2, 
osebno izkaznico, reg/ št/ 8261, ser. št. 
0598447. .        10710 

Gaspar Milika, Čcpinei 4, "M. Sobola, 
osebno, izkaznico, ser. št. 0121763, reg. 
št. 40055, izdano v M. Soboti. 10790 

Gerželj Marija, roj. 2. IV. 1935, Pod. 
Ostrim vrhom ,3, „Postojna, osebno iz- 
kaznico/sér. številka F-T624303, reg. št. 
13993. it 10594 

Glivar Gabrijela, Ljubljana, osebno 
izkaznico, rcg. št. 26244/5,1, .ser, št. F- 
0048354,' izdano v Ljubljani. 10699 

Godec Jože,'. Trebnja gotica, osebno 
izkaznico, ser. št. F-0011056, reg. števil- 
ka 10746, izdano od PNU- Ljubljana 
okolica.    • ,10700 

Gorenjak Jožef, železničar, osebno 
izkaznico, izdano v Poljčanah, reg. št. 
24071, ser.'1 št. 0785931. 10595 

Gorjup Baldomir, Lažna 7, p. Čef>o- 
voh, ' roj. 25. II. 1935, osebno izkaz- 
nico. .   - 10356 
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Grad Marija, Hrastje 18, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 21937/50, ser. številka 
F-0044247, in sindikalno izkaznico, iz- 
dano v Ljubljani. 10881 

»Gradiš« Moste, evid. tablico osebnega 
avtomobila znamke »Ford Eifel«, števil- 
ka S—746. 10925 

Grajloncr Vinko, Zg. Korena v Slov. 
goricah, osebno izkaznico, reg. številka 
19069, ser. št. 0586747, izdano 1951 od 
OLO Maribor okolica. 10833 

Hajdinjak Etna, Ljubljana, Hranilni- 
ška 16, osebno izkaznico, reg. št. 23361, 
ser. številka 0105071, izdano v M. 
Soboti. 10820 

Halapir Ivan, štore, Barake Železar- 
ne, osebno izkaznico, re-r. št. 7923, ser. 
št. 1834200. 10753 

Hojnik Ivan, Zadobrova 8.pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. št. 13634, ser. št. 
F-06S7888. 10769 

Horvat Mirko, Ljubljana, obmejno 
osebno izkaznico št. 120/51, izdano v 
Mariboru. 10821 

Hrastnik Drago, Maribor, Studenci, 
Heroja Šercerja 20, osebno izkaznico, 
reg. št. 40875, ser. št. 0038520 izdano 
1951 v Mariboru. 10854 

Hren Marija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 437627/51, ser. št. F— 
0066072, izdano v Ljubljani. 10882 

Hriberšck Elizabeta, Dobrteša ves 58, 
Šempeter v S. d., osebno izkaznico, reg. 
št. 39575, ser. št. F-06S0085. 10754 

IIuS Jakob, Reka 5, št. Pavel pri Pre- 
boldu, osebno izkaznico, reg. št. 24548, 
ter. št. F-0673967. 10742 

Iskrač Terezija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 8145, ser. št. F-0030455, 
izdano v Ljubljani. 10953 

Ivančič Jože, rudar, "Mežica, Mežica 
takraj 90, roj. 8. II. 1916, osebno izkaz- 
nico št. 27997, izdano v Slovenjem 
Gradcu in vojaško knjižico, izdano od 
vojaškega odseka v Ptuju. 10433 

Ivšek Leopold, Sv. Jedrt 32, Laško, 
os( bno izkaznico, ser. št. F-0654607, reg. 
«t.  19094.' r 10755 

,;anc Marija, Kočevje 313, delavka pri 
podjetju >Zidur«, osebno izkaznico, reg. 
št. 12759, ser. številka 0559049, izdano v 
Kočevju. 10525 

Jančič Jože, Proseniško 17, Št. 'Jurij 
pri Celju, osebno izkaznico, reg. št. 
11718, ser. št. F-0685536. 10741 

Juraja Danica, Celje, Levstikova 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 13702, ser. št. 
0601007. - 10713 

jurak Franc, Celje, Prešernova, 12, 
osebno izkaznico, reg. št. 14284, ser. št. 
0604590. • 10748 

Karba Feliks, Ljubljana, Celovška 
41, preklic o izgubljeni osebni izkaz- 
nici, reg. št. 77214/51, ser. št. F-0099124, 
in sindikalni izkaznici, izdani v Ljub- 
ljani, objavljen v Uradnem listu LRS, 
št. 35/52, ker sta se našli. 10301 

Kariž Ivan, Obrov 15, Sežana, osebno 
izkaznico, rcg. št. 8990, ser. št. 0356300, 
izdano 1. IT. 1951 v Slov. Bistrici. ' 10947 

Kastrevc Marijan, Novo mesto, Ska- 
lickijeva 14, spričevalo II. razreda no- 
vomeške gimnazije. 10887 

Klnjnšček Leopoldina, Mahorska vas 
47 pri Poljčanah, osebno izkaznico, 
rcg. št. 545, ser. št. 0763697, izdano 1951. 
v Poljčanah. • ,1084S 

Klcnovšck Oton, roj. 27. VI. 1919, Do- 
lenja vas 65, Zagorje ob Savi, osebno 

izkaznico, izdano v Trbovljah; reg. št. 
22252, sindikalno izkaznico in odločbo 
o 50% invalidnosti, veljavno do 1. 
I. 1953. 10496 

Kobola Katarina, Prožinska vas 18 
pri Celju, osebno izkaznico, reg. števil, 
ka 38615, ser. št. F-06761205. 10711 

Kocmut Rudolf, »Gradiš«, Žerjav, p. 
Črna pri Prevaljah roj. 18. XII. 1923, 
vojaško knjižico, izdano v Ptuju,  10596 

Kogoj Marija, Prapetno pri Poljubi- 
nu 1, osebno izkaznico, reg. št. 9284, iz- 
dano v Tolminu. 10525 

Kokol Stanko, Maribor, Prešernova 
24, letna spričevala delavskega tehni- 
kuma iz let 1948/51, izdana od direk- 
cije teh zavodov, in kvalifikacijsko 
spričevalo tvrdke MTT v Mari- 
boru. 10855 

Kolar Ivan, Dol 43, p. Hrastnik, šo- 
fersko izkaznico št. 1545. 10705 

Kolar Jože, Rifnik 37, Št. Jurij pri 
Celju, osebno izkaznico, reg. št. 39033, 
ser. št. F-0679543. 10739 

Kolar Jožef, Maribor, Smetanova 1, 
osebno izkaznico, rcg. št. 5111, ser. št. 
0010822, izdano 1951 v Mariboru.    10838 

Komar Franc, šmarjeta ob Pesnici, 
osebno izkaznico, reg. št. 10909, ser. šte- 
vilka 0585418, izdano 1951 od OLO 
Maribor okolica. 10S28 

Komljanec Franc, Ljubljana, Tavčar- 
jeva 1, šofersko knjižico •. razreda 
št. 8380. 10926 

Koroša Ignac, rojen 6. VIII. 1925, zdaj 
v Mostju 87, Dolnja Lendava, osebno 
izkaznico, izdano v Dolnji Lendavi, reg. 
št. 6048, ser. št. G-0228758. 8622 

Kosednar Leopold, roj. 18. IX. 1934, 
Vadarci 41, M. Sobota, osebno izkazni- 
co, reg. št. 10548, ser. št. 0092158, izda- 
no v M. Soboti. 10498 

Kosi Ljudmila, Celje, Vrunčeva 7, 
osebno izkaznico, rcg. št. 5847, ser. št. 
0594976. 10752 

Kosi Otilija, Vojnik 19, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 45506, ser. številka F— 
064831. 10757 

Kosmačin Bfonislava, Lahov graben 
81, Jurkloštcr, osebno izkaznico, reg. št. 
171, ser. št. F-0637481. 10745 

Kosmačin Leopold, Lahov graben 
81, Jurkloštcr, osebno izkaznico, reg. št. 
132, ser. št. F-0657442. (0733 

Košir Alojz, Dol. Straža 32, p. Straža, 
osebno izkaznico ser. št. 0549620, iz- 
drno v Kočevju. 10888 

Kotoun Marija, Maribor, Melje, He- 
roja Jevtiča 7, osebno izkaznico, reg. št. 
38, ser. številka 009658, izdano 1951 
v Mariboru. 10830 

Kovec Emilija, Ljubljana, Osoje 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 51710/51, ser. 
št. F-0074020, izdano v Ljubljani.   10954 

. Kozlovič Peter, Spi. "gradb. podjetje, 
gradbišče Sežana, osebno izkaznico, 
reg. št. 11246, ser. št. 0212030, izdano 
19. XII. 1950 v Sežani. 8965 

. Kramer Florijan, Landek 29, Nova 
cerkev, osebno, izkaznico, reg. št. 47773, 
sèr. št. F-0657883. 10717 

Kramperček ••••, Zapuže 25, Sliv- 
nica pri Celju, osebno izkaznico, reg. 
št. 5378, ser. št. F-0660692. 10718 

Krnpež Franc, Otlice 263, p. Ajdov- 
ščina, roj. 30. VI.  1938, osebno izkaz- 

nico, ser. št. G-0322805, reg. št. 48583, 
izdano v Gorici. 10435 

Krašovec Zora, Laško 163, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 15683, ser. številka F— 
0642595. 10743 

Kupčič Marija, Botkovci 29, p. Jur- 
šinci, invalidsko izplačilno knjižico št. 
063207, veljavno od 1. VIII.—31. XII. 
1952. 10362 

Laharnnr Kristina, Celje, Mariborska 
64, osebno izkaznico, reg. št. 15650, ser. 
št. 0606156. 10708 

Laslo Ludvik, roj. 19. I. 1933, zdaj v 
Gornjem Lakošu 27, osebno izkaznico, 
i/.dano v Dol. Lendavi, reg. št. 9338, ser. 
št. G-0232048. 10469 

Mali Katarina, Maribor, Pregljeva 12, 
osebno izkaznico, reg. št. 21411, ser. 
številka 0030757, izdano 1951 v Ma- 
riboru. 10844 

Manfrede Ivan, Bled, šofersko vozni- 
ško knjižico za amaterja. 10927 

Marjanović Jovanka, Brežice, Gubče- 
va 23, osebno izkaznico št. 24595, izda- 
no v Krškem. 11004 

Markovič Dana, štore, ' nove hiše, 
osebno izkaznico, reg. številka 8456, ser. 
št. 0671271. ' 10712 

Markovič Kristijan, Celje, Zidanško- 
va 3, osebno izkaznico, reg. št. 9630, 
ser. št. 2299728. 10766 

Martinčič Ladislav, Gor. Cerovo 44, 
p. Kojsko, dvolastniško dovoljenje št. 
20, izdano v Solkanu. 10358 

Marzel Vladimir, Ljubljana, osebno 
izkaznico, ser. št. 0361469, reg. št. 26159, 
izdano v Slovenjem Gradcu. 10928 

Meglic Franc, Maribor, Kopališka 8, 
osebno izkaznico, reg. št. 13253, ser. št. 
0254567, izdano v Ptuju 1951, sindikal- 
no izkaznico, izdano 1951 za sindikat 
Tovarne poljedelskih strojev v Ma- 
riboru. 10857 

Mehle Ivan, Lenart v Slov. goricah, 
Ptujska 15, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št. 11782, ser. št. 0587866, 
izduni od OLO Maribor okolica 1951, 
objavljen v Uradnem listu LRS, 
ker se je našla. 10851 

Mernik Marija, Brcbrovnik pri Lju- 
tomeru,'osebno izkaznico, rcg. št. 1689, 
ser. številka F-0225999, izdano "19. 
XII. 1950. 10829 

Mcšl Terezija, Polzela 82, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 3090S, ser. številka F— 
0646418. , 10707 

Mcžnnr Franc, Celje, Ipavčcva 9, 
osebno izkaznico, rcg. št. 16919, ser. št. 
060702. 10746 

Mihelin Milka, Maribor, Koroška 90, 
osebno izkaznico, rcg. št. 41150, ser. št. 
0041351, izdano 1951 v Mariboru.    10837 

Miklnvčič Helena, Maribor, Poštelska 
4, osebno izkaznico, reg. št. 33189, ser. 
številka 0029119,   izdano 1951 v Mari- 

.boru. 10852 

Mikluš Cecilija, Ljubljana, Kolodvor- 
ska 18, osebno izkuznico, reg. številka 
93993/51, ser. številka F-0116303, izdano 
v Ljubljani. ' 10802 

Mironov Valentin,   Selnica ob Muri,  * 
osebno izkaznico, rcg. št. 28537, ser. št. 
0175650,   izdano    1951    v   Selnici   ob 
Muri. 10840 
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Mlakar Cecilija, Celje, Jožefov hrib 
13, osebno izkaznico, rcg. št. 13192, ser. 
.št.  F-0687446. 10762 

Mlinaric Amalija, Korctno 5, .Šmarje 
pri Jelšah, osebno izkaznico, reg. št. 
3906,  ser.  št.   F-0791256. 10725 

Mlinšck Angela, Lokovma 16, Dobr- 
na pri Celju, osebno izkaznico, reg. št. 
46857, ser. št. F-0651669. 10734 

Nami Anton, Mohorje 1, osebno iz- 
kaznico št. 13322, izdano v Grosupljem 
2. XI. 1930, in invalidsko izkaznico št. 
30040. i/dano'od Invalidske uprave 31. 
\ III.  193(,. ' 10792 

N'kl Ferdinanda, Selnica ob Muri, 
osebno izkaznico, reg. št. 28640, ser. št. 
0175333, izdano 195) v Selnici ob 
Muri. 10839 

Novak Franjo. Maribor, Bolfcnška 54, 
vozniško knjižico za osebne in tovorne 
avtomobile šte\ilka 1558, izdano 1947 
v Mariboru. 10831 

Občinska pekarna, Rog. Slatina, evid. 
tablico tovornega avtomobila številka 
S—6012. 10S14 

Oberstar Jože, Rakiiuica 36, p. Do- 
lenjo vas, roj. 28. VII. 1915, osebno iz- 
kaznico, rcg. št. 5895, ser. št. 0552205, 
izdano v Kočovju. 10917 

Okeršlnr Marija roj. Skočir, Goriča- 
ne 56, osebno izkaznico, ser. številka 
F—0119880, reg. št. 24570, izdano od 
PNU Ljubljana okolica. 10929 

Operčkal Marija, Lindek 8, Frnnko- 
lovo, Celje, osebno izkaznico, reg. št. 
50253, ser. št. 0669547. 10722 

Padežnik Marija, Celje, Dečkova 35, 
osebno izkaznico, reg. št. 16898, ser. št. 
F-0545SI0. 10770 

Pandel Kristjan, šofer Železarne Rav- 
ne na Koroškem, Čečovje, prometno 
dovoljenje, izdano v Slovenjem Grad- 
cu za tovorni avto »Fiat«, evid. 
številka F-5205, v upravi železarne 
Ravne in šofersko izkaznico, izdano v 
Mariboru. 10505 

Paskolo Ivanka, Maribor, Tržaška 1,5, 
osebno izkaznico, reg. št. 33991, ser. št. 
0055924, izdano 1951 v Mariboru, izkaz- 
nico za znižano vožnjo na železnici za 
leto 1952. 10856. 

Pegan Flviru, Čača vas 9, Kostrivni- 
cn-1'odplat, osebno- izkaznico, reg., št. 
10471, ser. .št. F-0793429. 10760 

Pclko Janez, Celje, Pollile 4, osebno 
izkaznico, rog. št. 12408, Ser. številka 
0602541. 10727 

Per Anton, Domžale, Trdnjava 32, 
delovno knjižico mlinarskoga pomočni- 
ka, izdano v Domžalah. 10930 

Polon Angela, Volčje 58, p. Sromljc, 
osebno izkaznico, ser. št. 0575195, reg. 
št. 9885, izdano v Krškem.    •        10874 

Peteržinek Maks, Muta 61, vojaško 
knjižico, izdano od VP 2009, Slavon- 
ska Požega. 10793 

Pctrijan   Marija,  Maribor,   Pobrežje, 
Zupančičeva 20, osebno izkaznico, reg. 
št. 45028,  ser.  št. 0047214, izdano  1951 

'   v Mariboru. 10S30 

Piki Franc, Brode 9, p. Vransko, .roj. 
27. X. 1905, osebno izkaznico, reg. št. 
8672, ser. št. F-0674487, izdano v Celju, 
iii orožni list za lovsko puško clvoccv-" 
ko kal. 16 mm, rog. št. 592, registriran 
za leto 1932.     < ' 10297'- 

Pilko Helena, Celje, Okopi 3, osebno 
izkaznico, reg. št. 4353, ser. številka 
0592245. 10747 

Pisanti Antonija (M. Grivec), roj. 26. 
III. 1888, Lipovci 154,'M, Sobota, osebno 
izkaznico, reg. št. 1729, ser. št. 0085439, 
izdauo v M. Soboti. 10500 

Pósti Jožefa, Gradišče pri Sv. Duhu 
na Koroškem,-osebno izkaznico, rog. št. 
36706, ser. št. 0197725, izdano 1951 od 
OLO Maribor okolico. 10855 

Poštrak Janez, M. Jurij 18, Celje, 
o-ebno izkaznico, reg. številka 29781, 
ser. št. 0087940. 10763 

Pranzajs Jože, Poka 48, Vitanje pri, 
Celju, osebno izkaznico, reg. številka 
48550, ser. št.  F-0662664. 10757 

»Projekt«, Kranj, Jezerska 2, promet- 
no dovoljenje za motorno vozilo tovor- 
nega avtomobila »Chevrolet«. 5-tonski, 
evid. št. S-2719, številka šasije Nf 
255351. 10822 

Radovič R. Milosav, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico št. 16784, izdano v Aran- 
djeloveu, Srbija. 10805 

Rnjer Evgen, Celje, Trubarjeva 31, 
osebno izkaznico, reg. št. 3456, ser. št. 
0597790. 10725 

RajšcI Jože, Mali vrh 10, osebno iz- 
kaznico ser. št. 0325004. 10645 

Raznožnik Antonija, Celje. Muzejski 
trg 9, osebno izkaznico, reg. št. 5886, 
ser. št. 0595106. 10758 

Repar Stane, Celje, Nova vas 36, 
osebno izkaznico, reg. št. 15764, ser. št. 
0606270. 1075S 

Resnik Ivan, roj. 8. I. 1935, Dol. Bo- 
simi j, osebno izkaznico, ser. št. 0409564, 
reg. št. 51254, izdano v Krškem.     10794 

Ražncr Alojz, Celje, Vodnikova 1?! 
osebno izkaznico, reg. št. 16921,'ser. št. 
060-7026. 10772 

Roje Franc, Ljubljana, vozniško 
knjižico, izdano 1947 v Solkanu za vso 
motorna vozila. 10955 

Rozman Marija, Jesenice, Fužinska 
11, osebno izkaznico, ser. št. G-5554439, 
reg. številka 9729, izdano na Jeseni- 
cah. 10952 

Rupert Àlojz, Sv. Urban 4, Slivnica 
pri Celju, osebno izknztjico, ser. št. F- 
0689507, rcg. št. 27969. 10752 

Sabati    Ivana,    Maribor.    Gospcjno, 
osebno izkaznico, reg. št. 1040, ser. št. " 
2851. izdano 1930 v Mariboru. 10849 

Salašek Stanko, Tržeč 39, Videm pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. številka 
47693. 10 »61 

Satler Ana, Sp. Hoče'pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 8669, ser. šte- 
vilka 0378634, izdano 1951 od OLO 
Maribor okolica. 10S46 

Selič Jože, Vodovce 24, Slivnica pri 
Celju, osebno izkaznico, rcg. št. -4770, 
ser.' št.  F-0656082. : 10709 

Seme Zofija, Celje, Breg 52, osebno 
izkaznico, reg. št. 5655, ser. številka 
0594387. 10728 

Seršak Berta, Celje, Trnovlje -128, 
osebno izkaznico, reg. št. 446S6, ser. št. 
0644797.    .' 10744 

Širše Ivan, Celje, Tabor 21, osebno 
izkaznico, reg,' št. 10171, ser. številka 
F-0678986. 10730 

Skoberne Nežika, Frankolovo 24 pri 
Celju, osebno izkaznico, ser. številka 
F-0669779, reg. št. 50660. 10721 

. Smej Štefan, Maribor, Taborska 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 16871, ser. 
številka 0017786, izdano 1<>31 v Ma- 
riboru. 10847 

Smodiš Avgust. Crenšovci 28, osebno 
izkaznico, reg. št. 19359, ser. številka 
0245649, izdano v M. Soboti. 10956 

Spncapan Anton, Rafut 12, Nova Go- 
rica, osebno izkaznico.                      10672 

Spiclin Anton, Dolnja Bistrica 104, 
roj. 4. I. 1925, osebno izkaznico, izdano 
v Dolnji Lendavi, rcg. št. I94S6, ser. št. 
0245796. 10411 

šalamon Franc, roj. 23. II. 1890. Anže 
20, Brestanica,-osebno izkaznico, ser. 
št. 0408531. reg. št. 50041, izdano v Kr- 
škem.        _ 11003 

Šanca Adolf, Rìfengozd 4 pri Laškem, 
osebno izkaznico, ser. št. 0680569, reg. 
št. 25948. 10764 

Šinkovec Jane/, Dol 4. Gornji grad, 
osebno izkaznico reg. št. 1484^4, izdano v 
Šoštanju. 6597 

Šk-et Boris, Celje. Jenkova 1, osebna 
izkaznico, reg št. 1565], ser. številka 
0606157. 10736 

Štampar Janez, \ itan 4, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 4295. ser. št. F-022603, iz- 
dano  v  Ljutomeru. 9832 

Štibelj Knrol, osebno izkaznico, reg. 
št. 38278, ser. št. 0217448, izdano od OLO 
Kranj. 9952 

štraus Julijana,  Pekre 22 pri Mari- 
boru, osebno  izkaznico,  reg.  št.   14062, 
ser.  številka  0581517,  izdano   1951   od 
OLO Maribor okolica.                      10S55 

štrimpl Gabrijela, Celje, Zidanškova 
2, osebno izkaznico,    rcg. št. 657,    ser. 
št. 0365967.                                  '          10749 

Šuster Finne,' Polzela 113, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 39736, ser. št. F-0680266, 
in šofersko knjižice št. 915.            10703 

Tancik  Antonija,  Ljubljana.  Bezen- 
škova 21, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 17712/51, ser. št. F-0040O22, izdano v 
Ljubljani.                                             10825 

Täufer Ludvika, Zalog 86, osebno iz- 
kaznico,  rcg. št. 24658/51,    ser. št.  F— 
0046948, izdano v  Ljubljani.          10824 

TavSloker Ivanka, Celje, Hudinjn 97, 
osebno izkaznico, rvg. št. 5865, ser. št. 
394994.                                                    10765 

Teržan Franc, št. Rupert 7, Sv. Jurij 
pri Celju, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 26S65, ser. št. F-0681286.             10726 

Tonian Vilma, Celje, Breg 12, oseb- 
no izkaznico, rvg. št. 16828, ser. števil- 
ka 0606935.                                         -10724 

Tome Rudolf, Ljubljana, Zaloška 51, 
osebno izkaznico, reg. št. 63453/51. ser. 
Št. F-00857431,4izdano v Ljubljani.   10884 

.Tominšek Serafina, Celje, Cankarje- 
vo 13, osebno izkaznico, reg. št. 93. ser. 
št. 0391218.                    #                      10714 

Tovarna usnja »Standard« v Kranju, 
prometno knjižico za osebni avto znam- 
ke -Fiat« 1100, reg. št. S-2509, izdano v, 
Kranju.                     -                        10383 ' 

Trcven Pavla, Vrh  10. osebno izkaz- 
nico, •••. št. 0152044, reg. št. 44034, izda- 
uo od PNlf Ljubljana okolica.       10701 

Trobec Jože, Ljubi Jona, Tržaško 128, 
vozniško' izkaznico  I.  razreda  št. 2009, 
izdoiio 18. IX. 1947 v Ljubljani.     10823 
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Tukarič Mirko, Kočevje, osebno iz- 
kaznico številka 13969, izdano v Ko- 
čevju. 10826 

Uprava podjetja »Nafte«, Dolnja 
Lendava, prometno knjižico osebnega 
avtomobila »Jeep« znamke ïFord«, 
eviiL St. S-6915, izdano v Murski So- 
boti. 10301 

Valić Hilarij, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. St. 47646/51, ser. številka 
F-0069336,, in sindikalno izkaznico, iz- 
dano v Ljubljani. 10885 

Vargason Ana, Maribor, Koroška 77, 
osebno izkaznico, reg. št. 53681, ser. 
številka 0029312, izdano 1951 v Ma- 
riboru. 10845 

Varjačič Ivan, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 66071/51, ser. št. F— 
00188381, izdano v Ljubljani. 11022 

Vehovar Jelka, Celje, Kersnikova 17, 
osebno izkaznico, reg. št. 12006, ser. žt. 
0600159. 10761 

Vcli.ščck Mihael, Vi/marje 146, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 75550/51, ser. št. 
F-0697S60, izdano v Ljubljani.        10957 

Verzcl Leopoldina, Slov. Konjice 143, 
knjižico  za  kolo  št.  S-1504.        .  10815 

Vičič Andrijana, Bilje pri Gorici* 157, 
psebno izkaznico, izdano v Gorici.   2025 

Vidmar Alojz, kompolje, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F-0011535, reg. št. 11225, 
jzdanood OLO Ljubljana okolica.   109S8 

Vrečar Matilda, Polje 64, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 74298/51, ser. številka 
F-0096608. izdano v Ljubljani.      10958 

Vnčko Anton, Ljubljana, Samski 
đom, Zelena pot, obmejno osebno iz- 
kaznico, ser. št. G-025551, reg. št. 10641, 
izdano 7. III. 1951  v 1). Lendavi.    10327 

Zalar Alojzij, roj. 9. IV. 1921. zdaj v 
Šmorafi 9, Postojna, osebno izkaznico 
žt. 15504, izdano v Postojni. 10529 

Zavratnik Alojz, Ljulomcr, vozniško 
knjižico št. 1917, izdano v. Mariboru, 
št. zap. II. N. 9858/2-119-37. 10S80 

Ze/.clj Milena, Ljubljana, člansko sin- 
dikalno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 10702 

Zoreč Marica, Maribor, Partizanska 
36, osebno izkaznico, reg, št, 25426, ser. 
številka 0021163, izdano 1951 v Mari- 
boru. 10941 

Zofic Franc, Mrzlava vas 2, p. Krška 
vas, osebno izkaznico, ser. št. 0407455, 
reg. št. 29145, izdano v Krškem.     10634 

Zupan Jakob, Bled-Zagorice 31, šo- 
fersko izkaznico št. 3952 za voznika I. 
razreda, izdano v Ljubljani. 10398 

Zupančič Julijaua, Litija, osebno iz- 
kaznico, set. št. F-0164/02. reg", šte- 
vilka 5796, izdano od PNU Ljub- 
ljana okolica. 10S04 

žabkar Helena, Celje, Tkalska 1, 
osebno izkaznico, reg. št. 5764, ser. št. 
0592175. 10719; 

Žarn Janez, roj. 24. VI. 1933, Vel. 
Mraševo 32, p. Cerklje ob Krkirosebnoj 
izkaznico, ser. št. JD406146, reg, številka' 
27836. • 9581 

Žnideršič Beno, Kranj, potrdilo o^ 
vozniški knjižici II. razreda št. 131< iz-j 
dano  v  Bclovaru. 10959) 

Žolger Stanko, Kristan vrli 76, Prista- 
va pri Celju, avtomobilsko knjižico šf. 
6552.        . . •        10704 

Vsaka ustanova, 
vsako podjetje in 
vsak uslužbenec, 

ki hoče svoje delo res kvalifefno opravljati, 
pofrebuje pri svojem delu publikacije založbe 

«• »URADNI LIST 1RS 
DRUŽBENI PLAN FLRJ za leto 1953.   Cena 30 din.   Dobi   se 

v upravi »Uradnega lista LUS«, Ljubljana. Kidričeva 5. 

Od doslej izdanih knjig ima založba >Uradni list LRSe še 
med drugimi na zalogi še te publikacije: 

POLITIČNA EKONOMIJA. Cena 50 din.    *> 

ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI. Cena 12 din. 

ZBIRKA ZDRAVSTVENIH PREDPISOV. Cena 65 din. 

PREDPISI O NAZIVIH IN PLAČAH USLUŽBENCEV DRŽAV- 
NIH ORGANOV. Cena 245 din. 

ZAKON O OBČINSKIH LJUDSKIH ODBORIH. Cena 38 din, 

ZAKON O OKRAJNIH  LJUDSKIH ODBORIH. Cena 33 din. 

ZAKON O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUDSKIH ODBOR- 
NIKOV LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38 din. 

OBRAZCI K ZAKONU O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUD- 
SKIH ODBORNIKOV LJUDSKIH ODBOROV. Cena 90 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1545-194?. Cena 
60 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1949. Cena 55 din. 
(Za leto 1948 je že razprodan.) 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1950. Cena 120 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1951. Cena 280 din: 

Pravna fakulteta univerze v Ljubljanije 
v  založbi  >Uradnega lista LRS<  izdala 

CIVILNO   PRAVO   (STVARNO PRAVO)  (dr. Alojz Finžgar), 
144 strani, cena 270 din. 

CIVILNO  PRAVO,  POSEBNI  DEL OBVEZNOSTI  (dr. Jurij 
Sternpihar), III. del, 120 strani. Cena 270 din. 

*    V tisku je: 

ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA (dr. Stojan 
Pretnar), okrog 160 strani. 

Haroča/o se pri „Uradnem listu LRS", LJubljana, Kidričeva 
5, poštni predal 336, dobilo pa se tudi v vseh •••••••• 

Jïdaja »Uradni lidi LBS«, Direktor, to^dfferecni urednik; dr, Rosiko Močnik, titka tiskam» >Toneta Tomâl&i s LjabJjttl. 
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75?. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Sv. Peter na Medvedovem selu. 
Na izrednem občnem zboru zadruge 

22. VI. 1952 so se spremenila pravila. 
Delež znaša 500 din. 

Orešič Franc iz Kristanvrha je pred- 
sednik odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 8. novembra 1932. 

Zadr VII 157/4 10288 
757a. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Kostrivnica. 

Na občnem zboru 24.  II. 1952 so se 
spremenila pravila.Delež znaša 1000 din. 

Junež Milan, pos. sin., Kostrivnica, je 
tajnik odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. novembra 1952. 

Zadr VII 116/8 10321 
758. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J- v 
Trbovljah. 

Po sklepu občnega zbora 24. II. in 
15. VIII. 1952 so se spremenila zadružna 
pravila. Član odgovarja za obveznosti 
zadruge z lOkratnim, zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega oziroma 
družinskega deleža. Delež znaša 1000 
dinarjev. , 

Izbrišejo se Zupančič Janez, Skusek 
Franc in Gričar Feliks in vpišejo se 
novi člani upravnega odbora: 

Topole  Martin,  Trbovlje,  Ojstro  2, 
Forte Jože, Trbovlje, Loke 180, Klanči- 
§ar Jože, Planinska vas 9, kmetje. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 14. novembra 1952. 

Zadr VIII 27/6 10461 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Gotovlje. 

Na občnem zboru zadruge 23.JH. 1952 
so se spremenila pravila. Delež znaša 
300 din. r ,   „ 

Izbrišejo se Bizjak Ivan, Antloga 
Franc, Pečarič Boris, Jordan Ivan, Ška- 
far Anton, Antloga Franc II, H ropot 
Maks, Jošt Anton, Piki Jakob in R-epic 
Blaž in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Jošt Ivan, ekonom, Gotovlje 121, pred- 
sednik, Rak Ivan, nameščenec, Gotovlje 
št. 184, Kuder Jože, kmet, Gotovlje 28, 
Vizovišek Janko, kmečki sin, Gotovlje 
št. 140, Kuder Stanko, kmečki sin, Go- 
tovlje 66, Antloga Cilka, gospodinja, 
Gotovlje 187, Krajne Lizika, gospodi- 
nja, Çotovlje 189, Arnšek Ivan, kmečki 
sin, Gotovlje 78 in Mak Vinko, kmečki 
sin, Gotovlje 50. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. novembra 1952. 

Zadr VIII 12/9 10586 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
na Uncu. 

Na podlagi sklepa zbora 16. 111. 19?- 
se vpiše sprememba pravil. Delež zna- 
ša za člane brez zemlje 200 din, za čla- 
ne do 0.50 ha 300, za člane od 0.50 do 
3 ha 500, za člane od 3 do 8 ha 700, za 
člane nad 8 ha 1000 din. Član odgovar- 
ja za obveznosti zadruga z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega deleža. 

Izbrišejo se Modic Franc, Facja Alojz 
in Udovič Daniel, vpišejo pa no- 
vi člani upravnega odbora: _ 

Modic Rajko, kmet, Ivanje selo 21, 
Svet Vinko, kmet, Rakek, Frelih Leo- 
pold, delavec, Rakek, Poženel Avgust, 

kmet, Rakek,  Udovič  Ivana, gospodi- 
nja, Unec 45. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 19. novembra 1952. 

Zt 84/48—17 10692 
761. 

Besedilo: Trgovsko podjetje kmetij- 
skih pridelkov in izdelkov »Zadružnik«, 
Ilirska Bistrica. 

Izbrišeta se Urbančič Vladimir in 
Pirih Franc, vpišeta pa 

Batista Jože, nameščenec, Zarečica 19, 
Jenko Izidor, knjigovodja, Topolec7, 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 51. oktobra 1952. 

Zt 16/52-17 10262 
762. 

Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. 
Polje. 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
29. VII. 1950 je zadruga prenehala po- 
slovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Veber Franc, trgov- 
ski pomočnik, Zg. Zadobrova 7, Meden 
Ivanka, knjigovodja, Sostro i, Skobelj 
Franc, knjigovodja, Studenec 2, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. marca 1951. 

Zadr VII 124/2 2352 
763. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga »1. maj« v Črnučah. 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
23. X. 1952 je zadruga prenehala po- 
slovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom  >v likvidaciji«. 

Likridtorji so: Bolta Ivan, kmečki 
sin, Ježa 6, Čižman Ivan, kmet, Črnuče 
44, Kač Angela, gospodinja. Gmajna 1, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Zadr VU 33/3 10457 
Besedila: Kmetijska delovna zadruga 

»19. marec«, Golo. 
Po sklepu izrednega občnega zbora 

6. IX. 1952 je zadruga prenehala po- 
slovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom   >v   likvidaciju. 

Likvidatorji so: Golob Alojzij, kmet, 
Dol. Golo 3, Krnc Jakob, kmet, Selnik 
št. 11, Jamnik Ivan, pos., Gojo 3, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

Zadr VIII 31/2 10455 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Robu. 
Izbrišejo   se   žteblaj   Alojz,   Pečnik 

Franc, Intihar Franc, Zgonc Mirko, Ma- 
rolt4Domin, Purkart Franc in vpišejo 
novi' člani upravnega odbora: 

Oven Rudolf, delavec, Pečki 6, Zgonc 
Rajko. kmet, Sekirišče 3, Zakrajšek 
Anton, tesar, Purkače 4, Adamič Albin, 
Knej 10, Gradišar Alojz, Vel. Osolnik 
št. 32, Nared Franc, Mohorje 1, kmetje, 
Pctrič Janez, posestnik, Laze 3. 

Zadr VII 40/4 10456 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 14. novembra 1952. 
764. 

Besedilo: Dijaška zadruga "ESŠ, Ma- 
ribor, 

Izbrišejo se Slatinek Bino, Hribemik 
Ferdo, Fras Ivan, Tcrzer Božo, Kokol 
Tatjana in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Felker Brigita, Žmavec Desanka, Ši- 
mic Vera in  Fišinger Jana, dijakinje, 
Maribor,  Jelek. Peter, dijak, Maribor, 
Nekrep  Erna,  dijakinja,' Maribor-Stu- i 
denci, Jelušič Sonja, dijakinja, Mari- 1 

bor. Merhar Franc je predsednik, Fel- 
ker Brigita, tajnik, Žmavec Desanka pa 
blagajnik. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 11. oktobra 1952. 

Zadr VI 74 9482 
765. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Stari trg. 

Na podlagi sklepov zborov prizadetih 
zadrug se vpiše, da se je s to zadrugo 
spojila Kmetijska obdelovalna zadruga 
Stari trg, ki je s tem prenehala obsto- 
jati. 

Izbrišejo se Žvikart Jakob, Mikec 
Franc, Jehart Stanko, Razgoršek Franc 
in vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Apat Ivan, Popič Franc, kmeta, La» 
mut Ivan, delavec, Kolar Franc, upo- 
kojenec, Gorjup Jože, delavec in Fišer 
Milka, kmet. hči, Stari trg. Turičnik 
Franc je predsednik, Prednik Urban, 
tajnik odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 31. oktobra 1952. 

Zadr V 3-6 10100 
766.. 

Besedilo: Okrajna zadružna zveza 
kmetijskih zadrug z o. j. v Murski So- 
boü. 

Zveza temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na zboru 21. VI. 1952. 

Besedilo odslej Okrajna zadružna 
zveza z o. j., M. Sobota. 

Izbrišejo se Kerčmar Štefan, Vodopi- 
vec Bogomir, Smodiš Ludvik, Kutoša 
Aleksander, Rajnar Franc, Djerkeš 
Matija, Kieslin Franc in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Frletič Stanko, Benica, Giura Jožef, 
Bistrica, Gregor Rudolf, Dokležovje, 
Kelhar Ivan, M. Sobota, Kološa Karl, 
M. Sobota, Korošec Pavle, Dol. Lenda- 
va, Korpič Kolöman, Čepinci, ing.Saksi- 
da Ivan, Beltinci, Smej Štefan, Odran- 
ci, Težak Janez, Kramarovci, Ritüper 
Janez, Kuštanovci, Kikec Marta,. Mur- 
ska Sobota, Vereš Koloman, Prosenja- 
kovci. Kelhar Ivan je predsednik, Ko- 
rošec. Pavle podpredsednik in KoloSa 
Karel upravnik. • 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. novembra  1952. 

Zadr II 1.34 10264 
767. 

Besedilo: Vinogradniška obdelovalna 
zadruga, Gorca-Dežno, - 

Izbrišeta se Pulko Anton, Porger 
Franc in vpišeta nova izvoljena člana 
upravnega odbora, zadružnika: 

Cafuta Rudolf, Drevcnšek Rudolf, 
fiorca. 

Zadr II 114 1G549 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Primož nad Muto. 
Na podlagi sklepov zborov prizadetih 

zadrug se vpiše, da se je s to zadrugo 
spojila Kmetijska^ obdelovalna zadru- 
ga »Ulrih Tone Kristk na Muti ter s 
tem prenehala -obstojati. 

Izbrišeta se Uršnik Jurij, Placet Gre- 
gor in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Papotnik' Olga, zadružnica, Muta, Ko- 
vač Pongrac, zadružnik, Mula, Kolč 
Ivan, kmet, Sv. Primož. 

Zadr IV 131 10350 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 11. novembra 1952. 
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768. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j, 

Gaberje.   . 
[zbrišejo se Tratnjek Štefan, Varga 

Štefan, Heric Jožef in vpišeta nova 
izvoljena člana upravnega odbora: 

Hepe Štefan, ind. delavec, Kapca in 
Lebar Štefan, kmet, Gaberje. Borbvič 
Franc je predsednik, Hepe Štefan pa 
tajnik odbora. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 13. novembra 1932. 

Zadr III 24 10489 
769. 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Bizelj- 
sko. 

Po sklepu občnega zbora 24 II. 1032 
so se spremenila zadružna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Bizeljsko. 

Člani odgovarjajo za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma drnžtn- 
skega deleža. Članski delež znaša od- 
slej 1000 din. 

Izbrišejo se Mihelin Benjamin, So- 
kler Ivan, Krainer Jože in vpišejo novi 
izvoljeni člani  upravnega odbora: 

Balon Jože poljedelec, Brezovica 8, 
Balon Ivan, kmet, Sp. Sušica 20, Iljaž 
Franc, mizar, Zg, Sušica 64, ter poobla- 
ščenca za sopodpisovanje Frece Ivan, 
upravnik, Zg. Sušica 118, in Mihelin Be- 
njamin, nameščenec, Zg. Sušica 120. 

Okrožno sodišče v Novem mesto 
dne 31. oktobra 1932. 

Zadr IV 51/4 10103 
770. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
y VeL Loki. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
11.. II. 1952 se izbrišejo Urbančič Franc, 
Skovc 1, Gnidovec Janko, Urbančič 
Franc, Iglenk 3, Godec Marija in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Lavriha Anton, VeL Loka 6, Barle 
Roman, Podboršt 1, zadružnika, Rakar 
Anton, Mrzla Luža 4 in Bizjak Ludvik, 
Mrzla Luža 9, kmeta. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
die 4. novembra 1952. 

Zadr III 141/* 10289 
771. 

Besedilo: Kmetijska zadruga Sv. Duh 
pri Krškem. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
30. XII. 1951 so se spremenila pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z o. j-. Sv. Duh pri Krškem. 

Članski delež znaša -500 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge z 
20kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega' oziroma družinskega 

, deleža. ' • ' 
Izbrišejo se Pire Jože, Turšič Simon, 

Zorko  Alojz, Božič, Alojz, Zarn  Jože, 
Pintar  Franc, Stare Alojz in  vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora, 

„ kmetje: 
Pire Alojz, Ravni 3, Pire Alojz, Rav- 

ni 1, Jane Stanko, Ravni 7,iGorenc Pa- 
; vel, Ardro 7, Mauser Mihael, Vrhulje 6, 

•  Pri^ejsek Ivan, Dol. Lepa vas 1, Boži'3 
.'Ivan,.Smečice 10. 

Za leto 1952 ostanejo isti člani uprav- 
nega'odbora, kakor v letu 1951. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
-".  '•    dse 5. novembra 1952. 

-'•---   --v   Zadr HI 12Ò//5 10290 

772. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Y čre- 

šnjevcu. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

11. II. 1951 so se spremenila zadružna 
pravila: Upravni odbor sestavlja 5 do 
7 'članov. 

Izbrišejo se štublar Jakob, Plut Ja- 
nez, škrinjar Vincenc in vpišejo novi 
izvoljeni članr upravnega odbora: 

Kambič Janez, posestnik, Črešnjevec 
20, Malnarič Martin, Cerovec 10, Kam- 
bič Anton, črešnjevec 11, Kambič Stan- 
ko, Cerovec 4, Kofolt Jože, Krvavčji 
vrh 3 in Ogulin Alojz, Črešnjevec 7, 
kmetje. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
3. II. 1952 so se spremenila zadružna 
pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z omejenim jamstvom v črešnjevcu. 

Članski delež znaša 1000 din. Člani 
odgovarjajo za obveznosti zadruge s 
5kratnim zneskom vpisanega Enkrat- 
nega temeljnega oz. družinskega deleža. 

Izbrišejo se Požek Karel Malnarič 
Martin, Kambič Stanko, Kofolt Jože, 
Ogulin Alojzij in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

škrinjar Žan, Črešnjevec 26, Jakša 
Jože, Črešnjevec 8, škrinjar Vilko, 
Črešnjevec 36, Ogulin Antoiu Krvavčji 
vrh 19 in Plut Karolina, Cerovec 5, 
kmetje. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 11. novembra 1952. 

Zadr IV 44/3 10352 
773. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Male Dole. 

Na zboru 13. XI. 1932 so se spreme- 
nila pravila. Člani odgovarjajo za ob- 
veznosti zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega ozjr. 
družinskega deleža. Članski delež zna- 
ša 500 din. Upravni odbor sestavlja od- 
slej 5—7 članov. 

Izbrišejo se Žnidaršič Ignac, Hribar 
Franc, Jakoš Janez, špelič Feliks, in 
vpišejo novo izvoljeni člani upravnega 
odbora. 

Antonie Alojz, Male Dole 6, Grandp- 
vec Anton, Male Dole 7, kmeta; Verbjč 
Alojz, Breg 1, Žnidaršič Ignac, Žubina 5,. 
delavca; Barle Stanko, kmet, Št. Jurje 
št. 12, Tiček Ivana delavka, Vel. Dole, 1 
in pooblaščenec za sopodpisovanje 
Bambič Leopold, poslovodja, Breg 7. 

Okrožno sodišče v Novem raestn 
dne 17. novembra 1952. 

Zadr IV 11/3 10665 
774. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
v Dobličah. 

Izbrišejo se v letu 1948 izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: Rom Jože, Jakša 
Anton, Bahor' Jože, Banûvec Matija, 
Tome Jože in Pezdir Alojz. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 28. 
IX. 1952 so se spremenila zadružna pra. 
vila. članski delež znaša 1Ö00 din. 

Vpišejo se novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Banovec.Jože, Dobliče 35, Kocjan Ja- 
nez, Dpbliče 34, Tome Rudolf, Jerneja 
vas 3, Vrtin Jože, Dobliče 28, Cesar Jo. 
že, Dobliče 11, kmetje. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 19. novembra -1952. 

Zadr. IV 12/2       •   ,10664. 

Izbrisi 
775. 

Besedilo: živinorejska zadruga z o. j. 
v čepovanu. 

Zaradi  prenehanja  poslovanja. 
Okrožno sodišče y Gorici 

dne 19. novembra 1952. 
Zt 57/46—4 10691 

776. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Bistrica, in Kmetijska delovna zadru- 
ga »Bodočnost« v Mokronogu. 

Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo 
z o. j. v Mokronogu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 11. novembra 1952. 

Zadr II 41/8 10353 

Trgovinski register 
Vpisi 

777. 
Besedilo :špringer-Arko  Slavka,  go- 

stilna (Trebnje). 
Imetnik: Springer-Arkb Slavka,  go- 

stilničarka, Trebnje 24. 
•   Obratni predmet: Izvrševanje gostin- 
ske Obrti. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 8. novembra 1952. 

Zt 256/52 — Reg A II 88/1   10351 

Razglasi sodišč 

Oklic o skrbnikih 
in razpravah 

1'ostaVljeni skrbniki bodu v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih Imal.ščo U| znano« 
us njihovu nevarnost io stroške,' dokler 
se sami or zgladijo ali ne imenujejo po- 

oblaščence 
G 400/52/3 9902 

V pravdni stvari tožeče stranke nedl. 
Tusülin Darje, Drobočnik 7, p. Most na 
Soči, zoper toženo stranko Tusulin Bog- 
dana, nameščenca, Solkan, Valcntinči- 
če.va 5, zaradi izpodbijanja zakonskega 
rojstva, se nedl. tožnici postavi za 
skrbnika tusodni uslužbenec .Lah Ru- 
dolf. 

Okrajno sodišče v Gorici 
dne 2. oktobra 1932. 

Tožbe za razvezo zakona: 
G 277/52 .   10463 

Kreklec Juli Jana, '• delavka v Tovarni 
gumbov, Slov. Bistrica 200, proti Krkle- 
cu Avguštinu, delavcu iz Slov. Bistrice 
200t roj. 24. VIIL 1914 v Lakovicu, Hr- 
vatska, zdaj neznanega bivališča. Raz- 
prava bo 19. XII. 1952 ob 8. uri pri tem 
sodišču, v sobi št. 86/11. Skrbnik je Ban- 
de Jože, uslužbenec pri tem sodišču. 

Okrožno sodišče y Mariboru 
dne 22. novembra 1952. 

G 661/52—4 -   • •   10936 
Dr. Mayr Julij, zdravnik v Kranju, 

Cankarjeva 18, proti Mayr Margâreti- 
Eleonori, gospodinji, neznano kje. To- 
ženkj neznanega bivališča • se postavi 
kot skrbnik Kamušič Mitja, nižji prav. 
referent pri tem sodišču. Razprava bo 
24. XII. 1952 ob 9.30 uri pri tem sodi- 
šču,'v sobi št. 86/II. . ". 

! Okrožno sodišče v Mariboru 
ji      •'    dne 23. novembra I952r - 
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PoŠtah» plaÄoiÄ • gotorinl CENA 16 din 

URADNI 
LJUDSKE JIEPÜBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 16. decembra 1952 Številka 36 
VSEBINA 

205. Odločba o zavarovanju spomenikov NOB na Rogu. 
206. Odločba o  zavarovanju partizanske bolnice  »Franja« 

pri. Cerknem, 

20•. Odlok OLO Trbovlje o spremembi odloka o obveznem 
zatiranju plevela. 

Ministrstva in sveti vlade LRS 
205. 

Na podlagi 1. in 3. člena zakona o varstvu kul- 
turnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljud- 
ski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23-137/48) 
izdajam na predlog Zavoda za spomeniško varstvo 
LRS 

odločbo 
o zavarovanju spomenikov NOB na Rogu 

1 

Kot kulturni spomeniki se zavarujejo zaradi 
pomembnosti za zgodovino narodnoosvobodilnega boja 
naslednji ohranjeni in restavrirani leseni objekti, 
zgrajeni v gozdovih kočevskega Roga med narodno- 
osvobodilnim bojem: 

a) >Baza 20«, kompleks 32 lesenih barak, v kate- 
rih je delovalo vodstvo slovenskega odporniškega 
gibanja s CKKPS, IÛOF in GSS od spomladi 1943 
do jeseni 1944, 

b) partizanska vojna bolnica >Jelendol<, kompleks 
U barak v bližini »Baze 20«, 

c) partizanska vojna bolnica »Zgornji Hrastnik«, 
kompleks 8 barak. 

2 

Obenem s temi zgradbami se zaradi ohranitve nji- 
hovega okolja zavaruje okoli teh objektov tudi v 
naravi omejičen gozdni pas, in sicer strnjen na »Bazo 
20«.in bolnico »Jelendok v približni površini 100ha, 
za bolnico »Zgornji Hrastnik« pa v približnem polmeru 
300 m. 

3 

»Baza 20« leži nad.Staro žago, dober kilometer 
zahodno od Červnnove gozdne ceste, južno pod koto 
711 na-pare. št. 1611/1 pri vi. št. 71 k.o/Podturn, ki je 
splošno ljudsko premoženje v upravi Gozdnega gospo- 
darstva Novo mesto, v gozdnem oddelku 32 a. 

Bolnica »Jelendok pa leži kaka 2 kilometra za- 
hodno od »Baze 20« nad Lavševim vodnjakom, jugo- 
vzhodno od kote 656 na isti parceli v gozdnem od-. 
delku25b. 

Bolnica »Zgornji Hrastnik« leži približno 20 minut 
severozahodno od požgane vasi Smrečnik na pare. št. 
3068 pri vi. št. 31 k. o. Stale, ki je splošno ljudsko 
premoženje v upravi Gozdnega gospodarstva Novo 
mesto, v gozdnem oddelku SìnxéSnik. 

Na zavarovanem območju je brez poprejšnjega 
dovoljenja Zavoda za spomeniško varstvo LRS pre- 
povedano: 

a) podiranje, restavriranje, preurejanje ali do- 
grajevanje obstoječih lesenih zgradb, 

b) sekanje, kleščenje ali kakršnokoli poškodova- 
nje drevja in grmovja, razen od vetra in snega polom- 
ljenega ter od lubadarja napadenega drevja, 

c) napravljanje novih cest, poti in steza. 

5 
Varstvo spomenikov NQB na Rogu se po.-prednjih 

predpisih izroča Gozdnemu gospodarstvu Novo mesto 
kot upravnemu organu. 

Vrhovno vodstvo in splošno nadzorstvo nad zava- 
rovanimi objekti ima Zavod za spomeniško varstvo 
LRS. 

6 
Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu za-, 

kona o varstvu kulturnih spomenikov..in • prirodnih 
znamenitosti v Ljudski republiki Sloveniji z dne 
21. V. 1948 (Uradni jist LRS, št. 23-137/48)- v .zvezi s 
1. členom V/l zakona o vskladitvi predpisov o kaznivih 
dejanjih in prekrških v zakonih Ljudske republike 
Slovenije s'kazenskim zakonikom in uvodnim zako- 
nom h kazenskemu zakoniku z dne 15. VI. 1951 (Uradni 
list LRS, št. 21-110/51). 

7 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«, za upravni organ pa takoj po pravno- 
močnosti. 

St. 1-44446/1 
Ljubljana, dne 5. decembra 1952. [ 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Ziheri 1. r. 

206. 
Na podlagi 1. in 3. člena zakona o varstvu kul- 

turnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljud- 
ski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23-157/48) 
izdajam-- na predlog Zavoda za spomeniško varstvo 
LRS 

odločbo 
o zavarovanju partizanske bolnice »Franje« 

1 
Partizanska bolnica »Franja«, kompleks lesenih 

zgradb nad.potokom in ob.potoku Cafehicâ pri.No- 
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vakih nad Cerknom z vsenii napravami, opremo in 
instrumentarijem iz narodnoosvobodilnega boja, se 
zavaruje kot kulturni spomenik. 

Zavarovani objekti so na parcelah št. 313/4 in 
194/28 pri zemljiškoknjižnem vložku št. 46 k. o. No- 
vaki, na katerem je vknjižen kot lastnik Čufer Peter 
iz Dolenjih Novakov št. 5. 

Brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za spome- 
niško varstvo LRS se zavarovani objekti ne smejo 
podirati, predelovati, restavrirati ali premeščati. 

Vstop na zavarovani prostor in ogled bolnice je 
dovoljen le v oskrbnikovem spremstvu. 

Varstvo tega kulturnega spomenika izvaja Zavod 
za spomeniško varstvo LRS po posebnem oskrbniku. 

Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu sploš- 
nega zakona o varstvu kulturnih spomenikov in na- 
ravnih redkosti z dne 4. X. 1946 (Uradni list FLRJ, 
št 81-576/46). V zvezi s členom V/l zakona o vskla- 
ditvi predpisov o kaznivih dejanjih in prekrških v 
zakonih LRS s" kazenskim zakonikom in uvodnim 
zakonom h kazenskemu zakoniku (Uradni list LRS, 
št. 21—110/51). 

7 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«, za lastnika pa takoj po pravnomočnosti. 

Št. 1-4449/1 
Ljubljana, dne 5. decembra 1952. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Ziherl 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
207. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih in v zvezi z 51. in 55. členom temeljnega 
zakona o prekrških izdaja Okrajni ljudski odbor 
Trbovlje 

odlok 
o spremembi odloka o obveznem zatiranju plevela 

1. člen 

Odlok o obveznem zatiranju plevela, ki ga je 
sprejel in. izdal Okrajni ljudski odbor Trbovlje na 
svoji 2. seji dne 27. VI. 1952 se spremeni takole: 

1. Črta se 3. člen, 4. člen postane tretji, 5. člen 
četrti* 6. člen peti, 7. člen pa šesti. 

2. Spremeni se 5. člen in glasi: 
»Upravni kazenski postopek vodi na prvi stopnji 

sodnik za prekrške Okrajnega ljudskega odbora Tr- 
bovlje. 

Zoper odločbo sodnika za prekrške je dopustna 
pritožba na senat za prekrške pri ministrstvu za notra- 
nje zadeve vlade LRS, katerega odločba je dokončna«. 

'   2. člen 

Ta odlok stopi v veljavo z dnem objavo. 
St. 42/52 
Trbovlje, dne 28. novembra 1952. 

.   .,     ,   Za predsednika OLO: 
Burkeljc Viktor 1. r. 

Prp.gled »Uradnega lista FLRJ& 

Št. 54 z dne 5. novembra 1952: 

630. Obvezna razlaga -drugega odstavka 246. člena kazen- 
skega zakonika^ 

C31. Uredba o zvišanju najemnin za stanovanjske in poslov- 
ne prostore. "'• 

(J32. Odredba o povečanju", količin kromove rude/ .ferokro- 
ma kalcijevega karbida, namenjenih za izvoz. 

(533  Odredba o količini pšenične slame, namenjene za izvoz. 
034. Odredba o spremembi odredbe o načinu kupovanja iu 

prodaje deviznih sredstev, ki velja za urade, zavode in 
družbene organizacije. 

035. Splošno navodilo o pridobitvi strokovne izobrazbe 
delavcev s praktičnim delom v podjetju. 

63G. Odločba o prodajnih cenah na debelo za mast, jedilno 
olje in sladkor. 

037. Odločba o enotni prodajni ceni na drobne za jedilno 
olje. 

•538. Odločba o višini in načinu prodaje deviznih sredstev 
zasebnikom. 

Št. 55 z dne 12. novembra 1952: •  '• 

039. Ukaz o razrešitvi ministra — generalnega sekretarja 
vlade FLRJ. 

040. Uredba o pridelovanju in prometu tobaka. 
641. Odredba o kupovanju deviznih sredstev za neblagovna 

plačila v tujini, ki velja za proračunske zavode in 
urade, zavode s samostojnim financiranjem in družbene 
organizacije. 

642. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila k 
odločbi o znižanih prodajnih cenah za industrijske pro- 
dukte, ki so namenjeni za kmetijsko produkcijo in ri- 
bištvo. 

Popravek pravilnika o specializaciji sanitarnih inženirjev. 

Št, 56 z dne 19. novembra 1952: 

643. Uredba o odpravi industrijski!) bonov. 
044. Odredba o izdajanju in potrjevanju listin, ki spremlja- 

jo blago pri izvozu in uvozu. 
645- Odredba o dopolnitvi odredbe o prepovedi izvoza kme- 

tijskih in industrijskih proizvodov. 
646. Odredba o povečanju količin feromangana, silikoman- 

gana in cinkovega koncentrata, namenjenih za izvoz. 

Izdaja >Uradnl liei LRS<, — Direktor In odgovorni urednk: dr Raetko Močnik — tiska tiskarna >Toneta TomšiJa< — ve! « 
LJubljani. — Naroînna: letno 540 din. — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsaku nadaljnje 4 strani 4,dio veJ, po 
'joäti.edln »ei — Uredništvo In uprava: Ljubljana. Kidrtf.pva iprcj ••••••) ulica 5, postaj predal 33G. - Telefon u:>rave23-57S* 

— Čekovni ra£un: G01-90180-0 
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OPOZORILO NAROČNIKOM! 

Priložili smo položnice. 
Zaradi poenostavitve dela, natančnejšega pregleda in določitve naklade v 

letu 1953 prosimo naročnike, naj nam čimprej pošljejo naročnino za »Uradni 
list LRS«, ki ostane v novem letu neizp remen jena, t. j. 5'40 din. Znesek nakažite 
na naš tekoči račun pri Narodni banki PLRJ, centrala za Slovenijo v Ljubljani, 
št. 601-90180-0. ; 

Ravnateljstvo -»Uradnega lista LUS«. 

Razglasi  in objave 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
2571. ' 

Besedilo: Tekstilna remontna tlelav- 
nica, Kranj. 

Poslovni predmet: Izdelava in popra- 
vilo  tekstilnih strojev  in  njih delov. 

Ustanovitelj   podjetja:   Vlada   LUS, 
odločba št. 11-72/1-52 z dne 13. II. 1932. 

Za podjetje podp'isujejo: 
Barle Ivan, direktor, samostojno, v. 

obsegu zak. pooblastil in pravil 'pod- 
jetja; Osterraan Viktor, tehnični vodja, 
v odsotnosti direktorja, v istem obse- 
gu; Lebar .Nada, glavni računovo Ija, 
sopodpisuje listine po 47. členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana 

due 15. novembra 1952. 
št. 240-4.11-1952* 10900 

°37'V 
* Besedilo: Turistično-gostinsko pod- 
jetje >IIotel Slovan« Obč. LO Vransko 
(št. 27). 

Poslovni predmet: Prodaja alkohol- 
nih in brezalkoholnih pijač, mrzlih in 
toplih jeiHL. prenočišča. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: Obč. LO Vransko, odločba, s). 
263/52 z dne 1. X. 1932. 

Za podjetje podpisujeta: 
Praprotnik Marija, upravnik, Silden- 

fcld Milica, knjigovodja, po zakonitih 
pooblastilih  in  pravilih  podjetja.^ 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

.    dne 13. novembra 19J2. 

Št. 11-1572/56—1952 10360 

"Be'sedilo: Splošno trgovsko podjetje, 
Semič. '   , 

Poslovni predmet: Trgovina z mesa. 
nim   blagom  Jia   drobno   m   mesarija. 

Poslovalnice so: v Semiču, 1. in II. v 
Kotu ter v trmošnjicali. 

tfstûnovite.lj in gospodarski voditelj 
podjetja: OM. LO Seroic. odločba z 
dne IS. X. 1932. 

Za podjetje podpisujejo: 
Štefan Jožef, upravnik, Vukšinič Lu- 

ša, knjigovodja in Tome Martin, tajnik 
občine. 
OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 

dne 17. novembra 1932. 
Št. 2795/1 1057S 

2374. 
Besedilo: Mlinsko podjetje, Tržič 

(Glavni trg 3). 
Poslovni predmet: Vsa dela mlinske 

obrti, mletje žita in izdelava mlevskih 
izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: LO mestne ob- 
čine Tržič, odločba št. 610/22 z dne 2. 
Vil. 1932. 

Gospodarski voditelj: Gospodarsko 
finančna komisija mestne občine Tr- 
žič. 

Za podjetje podpisujeta: 
Termot Avgust, upravnik, in Pogačar 

Mihclca, knjigovodja, v obsegu  zako- 
nitih pooblastil in pravil Jiodjetja. 
OLO Kranj, oddelek za gospodaistvo 

dne 27. oktobra  1932. 
Št. 3926/2 9999 

2375. 
Besedilo: Časopisno založniško pod- 

jetje »Gorenjski glas«, Kranj (Savski 
breg 2/1). 

Poslovni predmet: Izdajanje 'časopisa 
»Gorenjski glas* in drugih publikacij. 

Ustanovitelj podjetja: IO OF Kranj, 
odločba št. 64/1 z dne 12. XI. 1932. 

Za podjetje podpisujeta: 
Beznik Slavko, glavni in odgovorni 

urednik. terAžman Štefka, upravnik 
in knjigovodja, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in- pravil podjetja. , 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne 22. novembra 1932. 
Št. 4370/2 10S06 

2376. 
Besedilo: »Pekarna«, Preddvor (št. 39). 
Poslovni predmet: Peka in prodaju 

kruha in peciva. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: Obé. LO Preddvor, odločba 
št. 567/1 z dne 25. X. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Tičar  Jože,    upravnik,    in  Mntjašič 

Pcpca, knjigovodja.- 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne 23. novembra 1952.   . 
Št. 4416/2 10910 

2377. 
Besedilo: »Kamnolom«, Vel. Kamen. 
Poslovni  predmet:  Izdelovanje gra- 

moza za potrebe Obč. LO Senovo in 2a 
cestno bazo Brežice. 

Ustanovitelj  in gospodarski voditelj 
podjetja: Obč. LO Senovo, odločba št. 
10-369/1 z dne 30 Î. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Prus Ivan, poslovodja  ter Vehovar 

Branko, računovodja, skupaj. 
OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 

dna 20. novembra 1952. 
Št. 9832/1-1932 10662 

2578. 
Besedilo: Tovarna filca, Mengeš. 
Poslovni predmet: Izdelovanje4-alja- 

nega filca. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: OLO Ljubljana okolica, od- 
ločba št. 5645/1 z dne 9: VIII. 1932. 

Za podjetje podpisujejo: . 
Vrtačie Matko, v. d. direktorja, ki 

podpisuje samostojno, v vseh zadevah; 
Kralj Ivo, namestnik, ,v odsotnosti, 
Premelč Franc, računovodja, sopodpi- 
suje z direktorjem vse spise kreditne- 
nega in finančnega pomena. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 27. septembra 1952. 

I« št. 11-1431/235-1952        .   9130 

2379. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo. Kam- 

ilica (št. 33). 
Poslovni predmet: Obdelovanje zem- 

lje, pridelovanje kmetijskih in vino- 
gradniških proizvodov. 

Ustanovitelj podjetja: Piajonski LO 
Kamnica, odločba št. 818 z dDe 20. X. 
1931. 

Operativni upravni voditelj: P.LO 
Kamnica. 

Za podjetje podpisujeta: 
Fluher Janez, upravnik-ekonom ki 

podpisuje po 38. členu szdgpr Urek 
Ozvald, računovodja, ki sopodpisuje po 
predpisih 47. člena szdgp vse listine 
denarnega, materialnega, obračunskega 
in kreditnega pomena. 
MLO Maribor, poverjeništvo za linnnce 

de 14. decembra 1931. 
Št. Po v 56/248-51 3? 
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2380. 
Besedilo: RealHctna agencija. Mari- 

bor (Slovenska 13). 
Poslovni predmet: Posredovanje in 

kupoprodaja- nepremičnin (zgradb in 
zemljišč). 

Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, 
odločba St. 5647/5-52 z dne 5. IX. 1952. 

Državni upravni organ je: MIX) Ma- 
ribor, svet za komunalne 'in gradbene 
zadeve. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kodila Ludvik, ravnatelj, samostoj- 

no, v okviru zakonskih določb in pra- 
vil podjetja; Mesaric Zvonko, računski 
in komercialni vodja, ki podpisuje po- 
leg ravnatelja listine denarnega, mate- 
rialnega, obračunskega in kreditnega 
pomena. 
MLO Maribor.oddelek za gospodarstvo 

dne 3. novembra  1952. 
Št. Pov 56/191 10126 

2381. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »železni- 

čar, Murska Sobota (kolodvorska "). 
Poslovni predmet: Prodaja in nakup 

vseli predmetov špecerijske stroke, 
prodaja in nakup tekstilnega blaga in 
tekstilne galanterije. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
LO mestne občine Murska Sobota. 

Za podjetje podpisujeta: 
Mužič Anton, upravnik, in Adamič 

Jožef, računovodja. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo, 

dne 17. novembra 1932. 
Št. H-9953/2-52 10617 

2382. 
Besedilo: Mestno podjetje »Predclo- 

valnica mesac (Trbovlje, Loke). 
Poslovni predmet: Predelava mesa v 

mesne izdelke. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: LO MO Trbovlje, odločba St. 
274/10-1952 z dne 10. X. 1952. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kovač Drago, upravnik, Malovrh 

Amalija, knjigovodja, Hribar Anton, 
nabavitelj. 
OLO  Trbovlje,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 11. novembra 1952. 
Št. 4928/11952 10619 

Spremembe 
2383. 

Besedilo: Tovarna celuloze in pino- 
tana, Coricane. 

Iz)>riše "še Kopač Franc in vpišeta^:. 
Marinko Zdravko, sekretar, ki pod- 

pisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu, Petrič Angela, finančni 
knjigovodja, ki sopodpisuje v odsotno- 
sti gl. računovodje, v istem obslegu.' 

Št. 243-401/1-1932 109p3 
Besedilo: Tovarna čevljev, Kranj. 
Glavni računovodja Zupan Jožica bo 

podpisovala odslej z osebnim imenom 
Stiglič Jožica. 

Št. 245-393/1-1952 10905 
Besedilo:'»Odpad«, podjetje za pro- 

met z odpadki, Ljubljana. 
•Poslovni predmet: Zbiranje, odku- 

povanje, in dajanje v promet z lastni- 
mi ali tujimi prevoznimi sredstvi vseh 
odpadkov, ki se izkoriščajo ali' se še 
bodo izkoriščali za industrijsko obrtno 
in.drugo gospodarsko,_predelavo m po- 
rabo, posebno starega železa in barva- 
stih kovin ter njihovih odpadkov;, sta- 
rih kro in tekstilnih odpadkov; starega 
papiren: odpadkov stekla in porcelana; 
živalskih kosti, rogov, parkljev, dlal^e, 

kožnih odpadkov in podobnih žival- 
skih surovin; odpadkov od gume in 
drugih odpadkov, porabnih v gospo- 
darstvu,,v industriji in obrti; dalje tr- 
govanje s prebranim blagom navedenih 
odpadkov; rušenje in kasacija odsluže- 
nih zgradb, strojev in drugih naprav 
za pridobivanje za gospodarsko delav- 
nost porabnih, surovin; ustanavljanje 
in vzdrževanje postranskih obratov za 
izkoriščanje odpadkov, tako deraon- 
tažne in razne druge delavnice, sortir- 
nice, obrati za opleinenjevanjc odpad- 
kov, delavnice čistilne volne itd. 

Vpiše se 
Tavčar Franc, namestnik direktorju 

in šef operative, ki podpisuje v odsot- 
7iosti direktorja, v istem obsegu. 

št. '245-150/3—1952 HW06 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 14. novembra  1952. 
2384. 

Besedilo: Podjetje za remont mlinov, 
Domžale, studa.   . 

Izbriše se glavni računovodja štucin 
Julijan  in  vpiše 

Mehle  I-oju,  glavni  računovodja,  ki 
sopodpisuje listine po 47. členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 17. novembra 1952. 
Št. 245-8S/4—1952 10899 

2385. 
Besedilo:  »Kemična  tovarna«,  Celje. 
Vpišejo  se: 
Stojan Štefan, tehnični vodja* ki pod- 

pisuje v odsotnosti direktorja, v istem 
obsegu; Haas Ilinko, komercialni vod- 
ja, ki podpisuje v odsotnosti direktor- 
ja in tehničnega vodje, v istem obsegu 
kot direktor; Diinec Jožica, njžji knji- 
govodja ki sopodpisuje v odsotnosti 
v. d. glavnega računovodje, v istem 
obsegu. 

Št.  245-409/1—1952 10895 
Besedilo: Tovarna olja, Slovenska 

Bistrica. 
Izbriše se Fermišek Benjamin in vpi- 

šeta 
Fermišek Beno, vodja komerciale, ki 

podpisuje v odstotnosti direktorja, v 
istem obsegu, llepnik Otilija, računo- 
vodja, sopodpisnje listine po 47. členu 
szdgp. 

Št. 243-409/1-1932 10897 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 19. novembra 1952. 
2386. 

Besedilo: Tovarna organskih barvil, 
Celje. 

Vpiše se: 
špes Milica, finančni knjigovodja, ki 

sopodpisuje v odsotnosti vodje gospo- 
darsko-računskega sektorja, v istem 
obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS,"Ljubljana 

dne 21. novembra 1952. 
Št. 243-387/1—1952 10S93 

2387. 
Besedilo: Tovarna lesovinskih plošč, 

Ilirska Bistrica. 
Izbrise se Jeršan Slavko in vpiže 
Kurct Albin, sekretar, ki podpisuje 

v odsotnosti direktorja, v istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 19. novembra 1952. 
št. 243-119/3—1952 ' 108% 

2388. 
Besedilo: Tovarna tekstilnih in us- 

njarskih pomožnih sredstev, Ljubljana. 
Z odločbo vlade LUS, št. 11-972/2-52 

z dne 30. X. 1952, se spremeni firma 
podjetja. 

Besedilo odslej: »Tcol«, tovarna tek- 
stilnih  iu  usnjarskih  pomožnih  sred- 
stev, Ljubljana. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 21. novembra 1932. 
Št. 245-215/3—1952 10S94 

2389. 
Besedilo:    Gostinsko   podjetje    »Pri 

Lovcu  (Ljubljana, lliinska 23). 
Izbriše se Križ Jurij in vpiše: 
Kolar Anton, upravnik. 
MLO za glnvno mesto Ljubljana, 

oddelek  za gospodarstvo 
dne 18. novembra 1952. 

Št. G 4747/52 10612 
2390. 

Besedilo: Uslužnostni servis Rajona I 
(Ljubljana,  Dolenjska  1). 

Besedilo odslej: »Trgovsko podjetje 
za nakup in prodajo odpadnega mate- 
rialu", Ljubljana. 

Poslovni predmet: Trgovanje z od- 
padnim materialom na drobno. 

Gospodarski upravni organ odslej: 
MLO glavnega mesta Ljubljane, svet 
za  gospodarstvo. 

jdLO za glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 4. decembra  1932 

št. G 4164/52 11099 
2391. 

Besedilo: »Otroška restavracija« 
Žalec. " 

Besedilo odslej: »Bife« Občinskega 
LO Žalec. 

Izbrišeta se Bclak Vladimir in Vrliov- 
šck Jakob in vpiše: 

Šketa   Marija,   ki   podpisuje   skupaj 
s   poslovodjem   po   zakonitih   poobla- 
stilih in pravilih podjetja. 
OLO Celje okol., odd. za gospodarstvo 

dne .8. oktobra  1932. 
Št.   11-4459/9-1952 9519 

2392. 
Besedilo:- Gostinsko podjetje »Re- 

stavracija« KLO Rogaška Slatina. 
Besedilo odslej: »Kolodvorska re- 

stavracija« Občinskega LO Rogaška 
Slatina. 

Izbriše  se  ing. Senečič  Avrei,  raču- 
novodja. .* 
OLO  Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dno* 4. novembra 1952. 
Št.  11-3877/80—1932           10247 

2393. 
Besedilo: »Krojnštvo« KLO Rogatec. 
Besedilo  odslej:  »Krojaštvo« Občin- 

skega LO Rogatec. 
Izbriše se Gregurič Vera in vpiše 
Kobi Vladimir, hon. knjigovodja. 

OLO Celje ok., odđ. za gospodarstvo 
•    dne 5. novembra 1952. 

Št. 11-4540/21—1952 10240 
2394. 

Besedilo: Krajevna šivalnica, Šmarje 
pri Jelšah. 

Besedilo odslej: »Krojaška delavni- 
ca« Mestnega Občinskega LO Šmarje 
pri Jelšah. 

Izbrišeta se Drobne Dragica in Ki- 
drič Ivan ter vpiše 

šilec Slavko, poslovodja, ki podpisu- 
je samostojno, po zakonitih pooblasti- 
lih. 
OLO Celje ok., odd. zn gospodarstvo 

dno 11. novembra 1952. 
Št.  IT-3877/9—1952 10559 

2395, 
Besedilo: »Krajevna kovaška delav- 

nica«:, Slovenske Konjice. 
Besedilo odšle i: »Kovaška delavnica« 

Mestnega Obč. LO Slovenske Konjice. 



Štev. 3ß - IC XII. 1952 URADNI LIST •Stran. 381 

Izbriše se GoSnik Marija, računo- 
vodja. 
OLO Celje okol., odd. za gospodarstvo 

dne 13. uovcnibra 1932. 
št. 11-3877/40-1932 10571 

2596. 
Besedilo: »Parna pekarna« KLO Voj- 

nik. 
Besedilo odslej: »Občinska pekarna«, 

Vojnik. 
Izbriše se Kolar Martin in vpiše 
Kvcdcr Viljem, ki podpisuje skupno 

s poslovodjem, po zakonitih pooblasti- 
lih in pravilih  podjetja. 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dno 14. novembra 1932. 
Št.  11-3877/20—1932 10785 

2397. 
Besedilo: »Mizarska delavnica« KLO 

Vojnik. 
Besedilo odslej: »Občinska mizarska 

delavnica«, Vojnik. 
Izbriše se Kolar Martin in vpiše 
Šiuipoj Julijan, ki podpisuje skupu j 

s poslovodjem, po zakonitih pooblasti- 
lih in pravilih podjetja. "'^ ',',. 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 17. novembra 1932. 
Št.  11-5877/18—1932 10780 

2598. 
Besedilo: »Remont« MLO Laško. ,», 
Besedilo odslej: »Remont« Mcstiiejça, 

Občinskega LO Laško. ,, 
Vpiše se 
Drobne Anton, ki »odpisuje skupaj 

s poslovodjem, po zakonitih pooblasti- 
lih in pravilih podjetja. 

Št.  11-5877/90—1952 10781 
Besedilo: »Splošno krojaštvo« MLO 

Laško. 
Besedilo odslej: »Krojaška delavni- 

ca« Mestnega Obč. LO, Laško. 
Izbriše se Znvšck Martin in vpiše' 
Guberšek  Edo.  ki podpisuje skupaj 

z   upravnikom,   po   zakonitih   poobla- 
stilih. . 

St. 1I-5S77/75-1932 10659 
v Besedilo: Okrajna lekarna, Rogaška 
Slatinu. 

Izbriše se Mr. Kurent Julij iu vpiše 
Mr.   Veblc   Vladimir,   upravnik,   ki 

podpisuje samostojno, po zakonitih po- 
oblastilih. 

Št.  11-5877/103-1952 10<82 
OLO Celje okol., odd. za gospodarstvo 

dne 18. novembra 1952.        '   • 
2399. 

Besedilo: »Odkupno podjetje odpad- 
kov« OLO Celje okolica. 

Besedilo odslej: Podjetje za promet 
z odpadki«, Laško. 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 20. novembra 1952. 
Št. 1I-5S77/S2-1952'       , 1085S 

240O. 
Besedilo: Mesnica MLO Metlika. 
Izbriše se Beve Jožef in. vpise 
Šuklje  Alojz,    ki  podpisuje^ po  za- 

konitih določilih, skupaj S knjigovod- 
jem. 
OLO Črnomelj, odd. za gospodarstvo 

dne 16. novembra 1952. 
Št. 390/4-5       ' '        10^0 

2401. , , c ....- 
Besedilo:   Okrajna  lekarna   Solkan. 
Izbriše še dr. pli. Fnbjan Marija in 

vpiše .,..:.  
mr. ph. Martiujak Valerija. 

Gospodarski voditelj je odslej: OLO 
Gorica, svet za zdravstvo in soc. po- 
litiko. 
OLO   Gorica,   odd.  za  gospodarstvo 

dno 25. novembra 1952. 
Št. II/2-OS-1000/105—52'      10933 

2402. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 

Stara cerkev. 
Besedilo odslej: Gospodarska podjet- 

ja »Gostilna pri kolodvoru« Stara cer- 
kev. 

Izbrišeta se Kraus Franc in Mikulič 
Janez ter vpišeta 

Glad Jakob, poslovodja, Šega Ivauka, 
računovodja, ki podpisujeta skupaj vse 
listine po 47. členu szdgp in po pra- 
vilih podjetja. 
OLO Kočevje, oddelek za gospodarstvo 

dne 15. oktobra 1952. 
Št. 3545/3 10094 

2403. 
Besedilo:  . Mestno trgovsko podjetje 

»Trgopromct«, Kočevje. 
Izbriše  se  Ožura  Viktor  in   vpišetu 
kovučič Frane, komercialni šef pod- 

jetja, in Maležič Anton, kulkulant. 
OLO Kočevje, odd. za gospodarstvo 

dne 21. novembru 1932. 
Št. 3088/3-52-OS 10963 

2404. 
Besedilo:   Trgovsko  podjetje,   Selcu, 
Izbrišeta se Kopčavcr Jahez in Eržen 

Cirila kot poslovodju ter vpišeta 
Eržen Cirilu, upravnik, in Brtoncelj 

Franc poslovodja, ki podpisujeta po za- 
konltili pooblastilih in pravilih. 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne 30. oktobra  1952. 
Št. 3255/2 10030 

2405. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Loku«, 

škoFja Loka. 
Izbriše se poslovalnica št. 10 »Delika- 

tesa« — škofja Loka,  Kolodvorska  5. 
OLO Kranj, odd. za gospodarstvo 

dne 12. novembru 1952. 
Št. 2100/5 10429 

2406. 
Besedilo: Restavracija »Pod Storži- 

čenu, Preddvor. 
Št. 4546/2 10911 

Besedilo: Krajevna klavnica, Pred- 
dvor. 

Št.  4192/2 10912 
Pri obeh podjetjih se izbriše llibni- 

kar Franc iu vpiše 
Tičar Jože, upravnik, z istimi poobla- 

stili. 
OLO Krunj, oddelek za gospodarstvo 

dne 25. novembra 1952. 
2407. > 

Besedilo:  »Mesnica«  MLO Kostanje- 
vica.                                        . . 

Podjetje je v likvidaciji. V likvida- 
cijski komisiji so: Gliha Anton, pred- 
sednik, Metelko Ludvik in Jelšnik Vla- 
stimila, čjana, ki podpisujejo skupaj 
v vseh zadevah. 
OLO Krško, oddelek za gospodarstvo 

dne 10. novembra 1932. 
Š,t. 9321/1-1952 1059? 

2408. -, 
Besedilo: Splošno trgovsko podjetje, 

Grosuplje. 
Vpišejo se poslovalnice Ig, Grosuplje, 

Šmarje in Vol. Mlačcvo. 
OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 18. oktobra  1952. 

Št. II 143-141-6952 11026 

2408a. , 
Besedilo: Okrajna lesna industrija, 

Polhov Gradec. 
Izbriše se Lajovic Metod iu vpiše ' 
Nagode Franc, direktor. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

dne 25. oktobra 1932. 
Št. II 1451-275—1952 10450 

2409. 
Besedilo: Mestno gostinstvo, Kamnik. 

(v Vpiše se nova poslovalnica št. 13 
Kavarna, s sedežem v Kamniku mestu 
št. 69. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 8. novembra 1952. 

II. št. 1451-291 -19'<2 J048S 
2410.     • 

Besedilo: Pohištveno mizarstvo, Čr- 
nuče. 

Št. II 1431-520-1952 10383 
Besedilo: šivalnica, Črnuče. 

Št. II 1431-121-1952 10384 
Pri obeh podjetjih se izbriše Kunien- 

Sek  Dušan m  vpiše 
M cd ven Mutildu, računovodju. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
due 11. novembra 1932. 

24M. # 
Besedilo: Okrajna tekstilna industri- 

ja, Tacen. 
Besedilo odslej: .Rašica«, tovarna 

čipk in pletenin, Garneljne. . 
Izbriše se obrat Litiju. 
Podjetje   je   preneslo   svoj   sedež, v 

Gaincljno. 
OLO Ljubljana okolica, . 
oddelek za gospodarstvo . 
dne 12. novembra 1952. < , 

Št.. 1551-257-1952   .    "   10581 
2412.. 

Ucsedilo: Krajevno gostinsko pod- 
jetje, Sv. Križ  pri  Litiji. • 

Besedilo odslej: Krajevno gostinsko 
podjetje in menza, Sv. Križ pri Litiji. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 14. novembra 1925. 

Št. II 1451-340—1952 10862 
2413. 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Dom- 
žale. ' , 

Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 
»Preskrba«, Domžale. 

Vpišejo se nove poslovalnice': št/'4 
Domžale, Savska 35, št. 5 Trzin 99, št. 
7_Hudomljc 61 in št. 8 Domžale,'Kam- 
niška 1. 

Izbrišejo se Vilar Felieijan, Ravni- 
kar Marija, Arsenijevič Valentina in 
vpišejo:        • " 

Kmetic Štefan, računovodja, ki. so- 
podpisuje spise finančnega in kredit- 
nega pomena,. Pele Anica, nižji komer- 
cialist, ki sopodpisuje v odsotnosti di- 
rektorja, in Podbevšek Maricu, gospo- 
darski pomočnik, ki sopodpisuje z isti- 
mi pooblastili, v odsotnosti računovod- 
je ali nižjega komercialista., • 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za. gospodarstvo 
dne'18. novembra 1952. 

Št. II 1431-157-6952 11025 
2414. . '   ' 

Besedilo: Mestna Čevljarska ' delav- 
nica, Domžale. 

Izbrišejo se Weit Vinko, Kamnikar 
Marija, Vilar Felieijan" in Koncil ja 
Anica ter vpišejo:     - ' ' *   ;* 
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Gosteničnik Mirko, poslovodja, Kam- 
nikar Stana, knjigovodja, in Ložar Ja- 
nez, čevljarski pomočnik. 

Št. II 1431-250-1952 11088 
Besedilo:  Trgovina  z mešanim  bla- 

gom, Kamniška Bistrica. 
Izbriše se Toraan Fanika in vpiše 
Miklič Francka, knjigovodja. 

Št. II 5657-16-1952 11087 
OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 21. novembra 1952. '» 

2415. 
Besedilo:  Krajevna  kolarska  delav- 

nica, Razkrižje. 
Izbriše se Rajh Ivan in vpiše 
Milhberger Jože, poslovodja, ki pod- 

pisuje v okviru pravil in zakonitih po- 
oblastil. 1 

OLO Ljutomer, poverj. za finance 
' dne 12. aprila 1952. 

Št. 494 3775 
2416. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Vcržej. 
Besedilo odslej: Gostilna Občinskega 

ljudskega odbora Veržej. 
,   Izbrišeta  se   Prolog  Tilka  in   Rajh 
Ivan ter vpišejo 

Rarkaš Anton, predsednik občine, 
Ivanjšič Franc, odbornik, in Drvarič 
Alojz, poslovodja; prva dva podpisu- 
jeta v okviru pravil in zakonitih, po- 
oblastil. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 12. maja 1952. 
Št. 603 4834 

2417. 
Besedilo: Občinska pekarna, Veržej. 
Izbriše se Kardinar Slavica in vpiše 
štaman Angela, računovodja, ki pod- 

pisuje v okviru zakonitih predpisov. 
OLO Ljutomer, odd. za gospodarstvo 

dne 14. novembra 1952. 
Il-št. 2577/2228/1 10478 

2418. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje 

>Povrinina< (Maribor, Jurčičeva 8). 
Izbriše se Medved Stane in vpiše 
Kobale Slavko, ravnatelj, ki  podpi- 

suje samostojno, po zakonitih določilih 
in pravilih podjetja. t 

MLO Maribor, oddelek za gospodarstvo 
dne 1. decembra 1932. 
Šti Pov II 56/206-1952        11060 

2419. 
Besedilo:' sKristal« steklarstvo (Ma- 

ribor, Koroška 32). 
Vpiše se dodatno k poslovnemu 

predmetu: trgovina z ravnim steklom 
in izdelki iz tega stekla. 

MLO Maribor, odd. za gospodarstvo 
dne  1. decembra 1952. 
Št. Pov II 56/211-1932       11059 

2420. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ka- 

varna Jadran« (Maribor, Partizanska 
cesta 36). 

Izbriše se Belina Viktor in vpiše 
Kercc Anton, v. d. upravnika, ki 

podpisuje samostojno, v okviru zako- 
nitih določil in pravil. 

MLO Maribor odd. za gospodarstvo 
dne 1. decembra 1952. 
Št. Pov II 56/207-1952       11061 

2421. 
,  Besedilo:      Krajevni     premogokop, 
Hrastovec. 

Izbriše se likvidacija podjetja, ker 
je pričelo ponovno obratovati. . 

Izbrišejo se likvidatorji podjetja Zu- 
pane Jakob in Delcvić Tatjana, s pra- 
vico do podpisovanja in vpiše 

Kobal Franc, upravnik, s pravico do 
neomejenega podpisovanja, in Delevió 
Tatjana, knjigovodja, ki sopodpisuje 
po zakonitih pooblastilih. 

Št. H/4634/2-52 11082 
Besedilo: Gospodarsku podjetja 

KLO Poljčane »Klavnica«. 
Izbriše se Frim Franjo in knjigo- 

vodja Tomažič Vida ter vpiše 
Kralj Vinko, s pravico do neomeje- 

nega podpisovanja, in Delcvić Tatja- 
na, knjigovodja, ki sopodpisuje po za- 
konitih  pooblastilih. 

Št. II/1909/1-52 11083 
OLO Maribor, ok., odd. za gospodarstvo 

dne 2. decembra 1952 
2422. 

Besedilo: Uprava zgradb občcljud- 
skega premoženja KLO Poljčane. 

Izbriše se F,rim Franc in vpiše 
Kralj Vinko, upravnik, s pravico do 

neomejenega podpisovanja. 
OLO Maribor-ok., odd. za gospodarstvo 

dne' 3. decembra 1952. 
St. II/1-52 11081 

2423. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Pod- 

velka. 
Izbrišejo se Zapečnik Ivan. Volmujer 

Ludvik, Golčer Zorka in vpiše 
Peč  Frida, poslovodja,  ki  ima  pra-, 

vico do neomejenega podpisovanja, in 
knjigovodja Požauko Štefanija, ki so- 
podpisuje po zakonitih pooblastilih. 
OLO Maribor-ok., odd. za gospodarstvo 

dne 22. novembra 1952. 
št. II/5206/5 10774 

2424. 
Besedilo: Krajevna mesnica in klav- 

nica, črensovci. 
Besedilo odslej: Občinska klavnica, 

mesnica in prcdclovnlnica mesa v čren- 
sovcih. 

Poslovni predmet odslej: Nabuva  in 
klanje   živine,   predelava   in   prodaja 
mesa in mcsnili izdelkov potrošnikom. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 8. novembra  1952. 
Št. K II 9736/2-52 10356 

242% 
Besedilo: Mestna slaščičarna, Murska 

Sobota. 
Št. II 9969/1-52 10483 

Besedilo: Mestno podjetje »Kroja, 
štvo«, Murska Sobota. 

Št. H 9971/1-52 10484 
Besedilo: Mestno podjetje »šiviljska 

delavnica«  Murska Sobota. 
Št. II 9972/1-52 10485 

Besedilo: Mestno čevljarsko podjet- 
je, Murska Sobota. 

Št. II 9973/1-52 .10486 
Podjetja so 15. V. 1952 prešla v likvi- 

dacijo. 
V likvidacijski komisiji so LanSčak 

Janez, Kulič Bela, Franko Jolanka iu 
PolaniS Slavko. 

Za   podjetja   v   likvidaciji   podpisu- 
jeta Kulič Bela in Lanščak Janez. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 13. novembra 1952. 
2426. 

Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 
Hotel, _ restavracija   »Zvezda«,  Mur&ka 
Sobota. 

Izbriše  se ?.ekš Ernest in vpiše 
Kokalj Rudolf, poslovodja, ki podpi- 

suje  po   37.   členu   szdgp. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 27. novembra 1932. 
Št.  II-10278/1-52 10964 

2427. 
Besedilo: »šivilje« LO MO Novo me» 

sto. 
Izbriše se Jevšček Miloš in vpiše 
Grimšič Rajko, knjigovodja obrtnih 

podjetij, ki podpisuje v vseh upravnih 
in finančnih zadevah skupaj  s poslo- 
vodjem   Vrančič   Marijo;   v   odsotnosti 
enega od teh sopodpisuje Mâtko Vida, 
uslužbenka knjigovodstva. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 7. novembra 1932. 
Št. II 4046-53/2-52 10343 

2427a. 
Besedilo:    »Hotel   Metropol«,   Novo 

mesto. 
Izbriše se Krnc Metod in vpiše 
Zupančič Franc. v. d- upravnika, ki 

podpisuje     skupaj     s    knjigovodjem 
INachtigal Pavlo. V odsotnosti enega od 
teh   sopodpisuje   namestnik   Zupančič 
Alojz, gospodarski referent. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo ' 

dne 19. novembra 1932. 
Št. II 4302-55/2-52 • J0S07 

2428. 
Besedilo: Kino »Krka«, Novo mesto. 
Za podjetje podpisuje 
Adam Franc,  upravnik, samostojno, 

v primerih člena 17 szdgp pa skupaj 
s knjigovodjem Rozmanom Alojzijem; 
v odsotnosti enega od teh sopodpisuje 
namestnik' Pfaff Viktor, kinooperater. - 
Novo mesto, oddelek za gospodarstvo 

dne 25. novembra 1932. 
Št. II-4240-53/2-52 11121 

2429. 
Besedilo: »Slikarstvo«, KLO Oplot- 

n i ca. 
Izbrišeta se Robačar Ivan, poslovod- 

ja in Gosnik Marija ter vpišeta 
Jelenko Ivan, upravnik in Pozne Eia, 

knjigovodja. 
OLO  Poljčane,  pover.  za  finance 

dne 16. ••••• .1932. 
Št.  1188/52 5141 

2430. 
Besedilo:  Krojnštvo KLO Oplotnica. 
Izbriše se Verglez Edi in GoMiik Ma- 

rije!  ter  vpišeta: ,, 
Jelenko   Ivan,   upravnik,   in   Pozne 

Eia;- knjigovodju. 
OLO Poljčane, poverj. za finance 

dne 26. marca 1952. 
št. 1188/32 3142 

2431. 
Besedilo: Mestna parna žaga, Po- 

stojna. 
Z odločbo MLO Postojna, št. 497/52 

z dne 2. IV. 1952 je podjetje prešlo v 
likvidacijo. 

Za/  likvidacijsko   komisijo   podpisu^ 
jejo: Sever  Janko, predsednik, konT-i 
Lovko in Bizjak Andrej, člana komi- 

. S1'je. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 12. julija 1952. 
St. 1049-S91/2 10651 

2432. 
Besedilo: Krajevna kovačija in kljiii 

čavničarstvo; Begunje-Sclščck. 
Besedilo odslej: Krajevna kovačija, 

Selščck. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 28. oktobra 1952. 
Št. 1303-62/148-32 10634 

2453. 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjet- 

je  »Snežnik«   (Ilir.  Bistrica). 
Besedilo odslej: Drž. občinsko grad- 

beno  podjetje  »Zidar«   (Ilir.   Bistrica). 
Po sklepu OLO Postojna, št. 253/12 z 

dne 24. IV. 1952. 
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Vpišeta se: ' 
Pagon Ivan, direktor, s pooblastili v 

mejah pravil in zakonskih predpisov; 
Gušperši'S Ljubica, računovodja, s po- 
oblastili po 47. členu szdgp. 

St. II UP-682-62/105-52       10648 
Besedilo: Okrajno lesno podjetje, 

Stari trg pri Rakeku. 
Besedilo odslej: Mizarsko podjetje. 

Star» <rg pri Rakeku. 
Poslovni predmet: Izdelava sobne in 

kuhinjske opreme, kolarskih izdelkov 
in lesne galanterije. 

Izbriše se Baraga Jakob in vpiše 
Lozcl  Angela, direktor, s pooblastili 

v mejah pravil in zakonskih predpisov. 
' H UP št. 682-62/110-52    ; 10658 

OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 
dne 15. novembra 1952. 

2434. 
Besedilo:  Gostilnski obrat  »Bračič«. 

Ptuj. 
Izbriše se Kalan Marica in vpiše 
Krajne Marica, upravnik. 

OLO Ptuj, oddelek za gospodarstvo 
dne 6. novembra 1952; 

ât.  11/5-2215/62-52 10281 
2435. 

Besedilo: Krajevna podjetja Vele- 
nje »Čevljarstvo«. 

Besedilo odslej: Mestno podjetje Ve- 
lenje »Čevljarstvo«. ,     ••- • • 

Izbriše se llesnik Anica in vpiše 
Scnegačnik Dragu, knjigovodja. 

OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 
dne 22. oktobra 1952. 

Št. 1911/193-52 9H25 
2436. 

Besedilo: čevljarska obrt KLO To- 
polšica. 

Besedilo odslej: Čevljarska obrtKJJJO 
Topolšica v likvidaciji. 

Izbrišejo se Kampjut Stane, Uratarič 
Marjan, jesenšek Hudi, šukovič Slavka 
in vpišejo likvidatorji: 

Kampjut Stane, predsednik likvida- 
cijske komisije, Apat Ivan in Gušič 
Ivan. člana. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

•   dne 10. novembra 1952. 
Št.  1911/207-52-11 10424 

243?. 
Besedilo: Mizarsko podjetje v Idriji. 
Izbriše se Kogcj Vikca in vpiše 
Petrovčič ¥," 

mi pooblustili. 

vogcj 
lilkn, Petrovčič MilKa' knjigovodju, z ist.i- 

OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 
dne 22. novembra 1952. 

št. 1I/I-18/12-52 10777 
2438. , , , . 

Besedilo:  Okrajno  radio-elcktro-nic- 
hanično podjetje »REMPOD«, Cerkno. 

V   odsotnosti    direktorja   podpisuje 
Kranjc Anton, namestnik, v odsotnosti 
računovodje pa štrukelj Adolfa, skia- 

OLO Tolmin,' oddelek za gospodarstvo 
dne 24. novembru 1932. 

št, 8871-18/14-52 10909 

2439. i      .    •,..< 
Besedilo:  Mestno gradbeno podjetje 

»Megrad«, Trbovlje. 
Vpiše se ,   , . ,•. 
Petaver Silva, blagajnik, ki sopodpi- 

suje skupaj z upravnikom in yu'cimo- 
vodjem za yse finančno za<leve. 
OLO Trbovlje, oddelek za gospodarstvo 

dne 14. novembra 1952. 
žt. 5005/1-1952 10318 

2440. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje, 

Trbovlje. 
Izbriše se poslovalnica št. 26 Skla- 

dišče živil Trbovlje, Loke 256 (Sušnik) 
in vpiše 

poslovalnica št. 15 Trgovina z meša- 
nim blagom, Trbovlje, za Savo. 
OLO  Trbovlje,  odd.  za   gospodarstvo 

dne 26. novembra 1952. 
št. 5277/1-1952 10931 

Izbrisi 
2441. 

Besedilo:    Kmetijsko    gospodarstvo, 
Bokalce. 

Ker   je   z   odločbo   vlade   LRS,   št. 
II 321/1-51. z dne 29. III. 1951 prešlo v 
pristojnost MLO Ljubljana. 
Ministrstvo za finance LRS.  Ljubljana 

dne 15. novembra 1952. 
Št. 245-404/1-1952 10901 

2442. 
Besedilo: Trgovina državnih posestev 

Slovenije, Celje. 
Ker se je združilo s Trgovskim pod- 

jetjem OZZ Celje okolica. 
Ministrstvo za finance LRS,  Ljubljana 

dne 17. novembru 1952. 
Št. 245-203/3-1952 10S98 

2443. 
besedilo : »Kovinski servis«, Kranj. 
Ker   je   z   odločbo   vlade   LRS,   št. 

11-632/2-52   z   dne   10.   Vil.   1952   prešlo 
v   pristojnost   iu   gospodarsko   upravo 
OLO Krunj. 
Ministrstvo za finance LRS,   Ljubljana 

dne 22. novembra 1952. 
Št. 243-390/1-1952 10691 

2444. 
Besedilo:    Elektrotehnično    podjetje 

»Elektrotehnn«,  Ljubljana. 
Ker je z odločbo vlade LRS, št. 

II-652/2-52 z dne 10. VII. 1952 prešlo 
v pristojnost in gospodarsko upravo' 
MLO za glavno mesto Ljubljuna. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 24. novembra 1952. 
Št. 342-363/1-1952 10890 

2445. 
Besedilo: Mesnica KLO Semič. 
Ker je prenehala poslovati. 

Št. 362/52 5789 
Besedilo: Čevljarska delavnica KLO 

Stari trg. 
Ker je prenehala poslovati. 

Št. 362/52 5787 
OLO  Črnomelj, odd.  za  gospodarstvo 

dne 16. junija 1952. 
2446. 

Besedilo:   Mestna mesnica, Jesenice. 
Ker je kot samostojno podjetje pre- 

nehalo poslovati. 
LO MO Jesenice, odd. za gospodarstvo 

dne 24. novembra 1952. 
Št,   II/6-1812/1952 10989 

2447. 
Besedilo: Mestna klavnica, Jesenice. 
Zaradi končane likvidacije. 

LO MO Jesenice, odd. za gospodarstvo 
dne 27. novembra 1952. 

Št. 11/611812/3-1932 10992 
2448. 

Besedilo:   Mehanično  podjetje   KLO 
Grosuplje. 

/arucli   združitve • z   Elektrostrojnim 
podjetjem Grosuplje. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 

~ dne 18. novembra 1952. 
Št. II 143-161-1952 11030 

2449. 
Besedilo: Okrajno mizarsko podjet- 

je, Senožeče. 
Ker je zarudi teritorialne razdelitve 

prešlo iz okraja Postojna v okraj Se- 
žana. 
OLO  Postojna,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 20.  oktobra   1952. 
II št. 1303-62/138-52 10776 

2450. 
Besedilo: »Remont«, Hrastnik. 
Ker se je razformiralo in bodo pod- 

jetju v tej sestavi posebej registri- 
rana. 
OLO   Trbovlje,  odd.  za  gospodarstvo, 

dne 26. novembra 1952. 
Št. 4912/2-1952 10932 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
2451. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Vrbo-- 
pletarstvo«, Mokronog. 

Izbrišeta se ?gujnar Jože in šošfa- 
ričjožc ter vpišeta: 

Fon Slavko, upravnik, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu pooblastil in pra- 
vil podjetja, Itaznožnik Jožefa, ki so-, 
podpisuje listine računovodskega po- 
mena. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 19. novembra 1952. 
Št. 243-291/2-1952 10880a 

Register 
ustanov s samostojnim 

fi ii a n sira njem 
Vpisi 

2452. 
Besedilo: Reševalna postaja, Ko- 

čevje. 
Naloge ustanove: Nuditi prvo pomoč 

s hitrimi prevozi bolnikom in pone-, 
srečencem, na območju mesta Kočevje 
in bližnji, po potrebi tudi i širši oko- 
lici. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
OLO Kočevje, odločba št. 3750/1-52 z 
dne 27. X. 1952. 
OLO Kočevje, oddelek za gospodarstvo 

dne 20. novembra 1952. 
Št. 5750/2-52 10960 

2453. 
Besedilo: Dijaški internat Kočevje 

(Ljubljanska cesta 38). 
Naloge ustanove so: Oskrbovanje di- 

jakov, ki v svojem stalnem bivališču 
nimajo ustrezne šole, s hrano in sta- 
novanjem. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
ustanove: OLO Kočevje, sklep redne 
seje 27. X.  1952. 
OLO Kočevje, oddelek za gospodarstvo 

dne 22. novembra 1952. 
Št. 5938/2-52 10962 

2454. 
Besedilo: Javna klavnica, Tržič. 
Poslovni predmet: Klanje živine, 

strokovni pregled mesa in mesnih iz- 
delkov za ljudsko prehrano na območ- 
ju mestne občine Tržič. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj ' 
ustanove: LO mestne občine Tržič, od- 
ločba št. 654/1 fe dno 5. VI. 1952. 
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Za ustanovo podpisujeta: 
-Kravcar  Karol,  starešina,  in  Japelj 

Vanjko, knjigovodja, v obsegu poobla- 
stil in pravil ustanove. 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne  9. oktobra   1952. 
Št. 1072/2 9394 

2455. 
Besedilo Uprava za ccs<c in nepre- 

mičnine občine Vpdice. 
Poslovni predme*: Upravljanje, 

vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
in njih objektov, upravljanje in vzdr- 
ževanje zgradb splošnega ljudskega 
premoženja pod upravo občine, uprav- 
lja in vzdržuje pokopališča, občinsko 
gramoznico in druge nepremičnine, ki 
so del splošnega ljudskega premože- 
nja. 

Ustanovitelj ustanove in splošni go- 
spodarski voditelj: Obč. LO Vodice, 
odločba št. 569-1 z dne 15. VIII. 1952. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Traven Jakob, namestnik predsed- 

nika občine, in Žnidar Maks, odbornik, 
ki podpisujeta skupaj. 

OLÖ Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 13. novembra  (952. 

Št. 11 5989-3-1952 10S60 
2456. 

Besedilo: Dijaški dom •. Manfredo, 
Tolmin. 

Delovno področje: Nuditi gojencem 
vzgojo in možnost šolanja, hrano in 
stanovanje. 

Ustanovitelj ustanove: OLO Tolmin, 
Tajn št. 1-86/7-52 z dne 6. TX.  (952. 

Gospodarski  voditelj:  OLO  Tolmin, 
sret za prosveto in kulturo. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Clemente Emil, upravnik, Boneš Ani- 

ca, ekonom. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 15. oktobra 1952. 
Št.  H/4-85/5-52 10226 

Zadružni register 
Vpisi 

778.   • 
Besedilo: Zadružno podjetje :>Agro- 

obnova«, Ljubljana. 
Okoliš podjetja obsega področje 

Ljudske republike Slovenije. 
Na podlagi pooblastila II. rednega 

občnega zbora Republiške zveze kme- 
tijskih zadrug LRS z dne 4. in 5. Vil. 
1952 in po sklepu II. redne seje uprav- 
nega odbora Glavne zadružne zveze 
LRS z dne 29. X. 1952 je bilo podjetje 
ustanovljeno za nedolčoen čas. 

Poslovni predmet: Podjetje bo poma- 
galo investitorjem določati in organi- 
zirati primerne komplekse za skupno 
obnovo sadovnjakov in vinogradov ter 
jim bo nudilo pri tem strokovno po- 
moč glede načina obnove, izbire pri- 
mernih podlag in sort; po naročilih in- 
vestitorjev bo izvrševalo geometrske 
posnetke zemljišč, namenjenih za kom- 
pleksno obnovo sadovnjakov in vino- 
gradov in izdelovalo ustrezne načrte; 
na podlagi izdelanih načrtov bo izvr- 
ševalo po naročilih investitorjev s svo- 
jim strojnim parkom vsa potrebna 
zemeljska dela za načrtno obnovo, po 
želji naročnikov pa bo lahko prevzelo 
tudi celotno obnovo nasadov. 

«ij Organ gospodarske uprave podjetja 
je Glavna zadružna zveza Ljudske re- 
publike Slovenije y Ljubljani. 

2a podjetje podpisujeta: 
Zorčič Stane, direktor, Ljubljana, Tr- 

tenjakova 2, Pust Marija, računovodja 
Ljubljana, Vozarska pot 8. 

Zt 21/52 — Zadr Vili 85/1     10687 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 18. novembra 1952. 
779. 

Besedilo: »Agroprogrcs« zadružno 
podjetje za zastopstva, Ljubljana. 

Na podlagi pooblastila 11. rednega 
zbora Republiške zveze kmetijskih za- 
drug LRS z dne 4. in 5. VI. 1952, v zve- 
zi s sklepom II. redne seje odboru 
Glavne zadružne zveze LRS z dne 29. 
X. 1952 in odločbe predsedstva Glavne 
zadružne zveze LRS, št. 11/231 z dne 
27. XI. 1952 je bilo podjetje ustanov- 
ljeno za nedoločen čas. 

Poslovni predmet: Zastopstvo tu- in 
inozemskih tvrdk za izvoz in uvoz ter 
notranjo trgovino. 

Organ gospodarske uprave podjetja 
je Glavna zadružna zveza LRS v Ljub- 
ljani. 

Za podjetje podpisujeta: 
Dolenc Alojz, Levstikova 19, direk- 

tor Tratnjek Štefan, Levstikova 2, 
računovodja, oba v Ljubljani. 

Zt 24/52 — Zadr VIII 87/1    11037 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 1. decembra  1952. 
780. 

Besedilo: »Mlekarna', Ptuj. 
Podjetje je bilo ustanovljeno na zbo- 

ru OZKZ Ptuj 25. VI. 1952. 
Za podjetje podpisujeta: 
Bratec Rudolf, viš. industrijski obra- 

tovodja in Mataj Štefan, knjigovodja, 
oba v Ptuju. 

Zadr VI 123 10467 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 24. novembra 1952. 

Spremembe 
781. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
št. Andraž pri Velenju. 

Na izrednem občnem zboru zadruge 
26. X. 1952 so se spremenila pravila. 
Upravni odbor sestavlja od 4—9 članov. 
Delež znaša 1500 din. 

Izbrišejo se Praprotnik Ivan, Blago- 
tinšek Ferdo, Bršek Ferdo, Bizjak Mar- 
tin, Jelen Franc, Vasi Ferdo. Krt Ivan 
in Mak Alojz in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Kuhar Anton, Dobrič. Brdev Martin, 
št. Andraž, kmeta, Plaskan Avgust, 
kmečki sin, št. Andraž. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 3. novembra  1932. 

Zadr VII 167/3 10145 
782. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Lcmbcrg. 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
22. VI. 1932 se je spremenil prvi stavek 
52. člena pravil. Delež znaša odslej 500 
dipurjev. 

Zadr VII 97/8 10958 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j-, 

Sv. Rok ob Sotli.   . 
Na občnem zboru 1. III. 1932 so se 

spremenila zadružna pravila. Član od- 
govarja za obveznosti zadruge z deset- 
kratnim zneskom vpisanega enkratne- 
ga temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. Delež znaš 500 din. 

Izbriše so Ortič Alojz in vpile novi 
član upravnega odbora: 

César Henrik, kmet, Dobovec 32. 
Zadr VIT 156/4 10937 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 26. novembra 1952. 

783. 
Besedilo: Zadružno trgovsko izvozno 

podjetje »Hmczad« v Žalcu. 
Na podlagi sklepa upravnega odbora 

Glavne zadružno zveze LBS z dne 29. 
X. 1952 se je spremenila firma pod- 
jetja. 

Besedilo odslej: »Hniczad«, zadružno 
trgovsko podjetje za izvoz hmelja, Ža. 
lec. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 1. decembra 1952. 

Zadr Vili 114/2 11000 
784. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Lo- 
mu. 

Na podlagi sklepa zbora 5. VIII. 1952 
se vpiše sprememba pravil. Delež zna- 
ša 1000 din. Član zadruge 'odgovarja 
z lOkratnim zneskom vpisanega enkrat» 
nega deleža. 

Na podlagi sklepa zbora z dne 5. 
Vili. 1952 se izbrišejo Bremcc Alojz, 
Kofol Franc, štrukelj Alojz, Pregolj 
Jožefa in Savli Vera, vpLšejo pa novi 
izvoljeni  člani  upravnega odbora: 

Pavšič Henrik, kmečki delavec, Lom 
Kanalski 6, predsednik; Kragelj Ana, 
gospodinja, Lom Kanalski 45, Gorjup 
Marija, gospodinja, lx>m Tolminski 118, 
Lcvpuščck Hilda, delavka, Lom Kanal- 
ski 24. 

Z t 220/48—18 10689 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Trnovo. 
Na podlagi sklepa izrednega zbora 

25. X. 1952 se vpiše sprememba pravil. 
Delež znaša 500 ()in, delež družinskega 
člana zadružnika pa 250 din. Clan od- 
govarja za obve^nósli zadruge z de- 
setkratnim zneskom vpisanega crtkrat- 
negu temeljnega oziroma družinskega 
dele/a. Upravni odbor sestavlja 5 do 
7 članov. 

Na podlagi sklepa zbora 11. X. 1952 
se, izbrišejo Kranje Jožef, Uršič Feliks, 
Kranjc Franc, Mikulič Anton, Fon 
Alojz in Fon Anton, vpišejo pa novi 
izvoljeni  člani   upravnega  odbora: 

Fon Anton, Trnovo 7, Velikonja Mi- 
roslav, Trnovo 45, Bcrginc Andrej, Tr- 
novo 54, kmetje. 

Z t 209/48—16 10690 
Okrožno sodišče v Goriei 
dne 19. novembra 1952. 

785. 
Besedilo: Kmetijska zadruga na žagi. 
Na podlagi sklepa zbora 2. VITI. 1952 

se izbrišejo Žagar Ivan, Bcrginc Slav- 
ko, Hrovat Fmnc, Bcrginc Ida, Rot- 
Mirko in Rot Jože ter vpišejo uovi iz- 
voljeni članj upravnega odboru: 

Rot Cvetko, električar, Žaga 140, Rot 
Anton, gostilničar, Žaga 9, Žagar Pavel, 
Log 6, Bcrginc Alojz, Log 14, Rot 
Frane, Žaga 87, delavci, Bcrginc Anton, 
poslovodja, I/ig 4. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 20. novembra  1952. 

Zt 181/48—18 10998 
786. 

Besedilo: Stanovanjska zadruga z 
omejenim jamstvom v Ivančni go- 
rici. 

Na ustanovnem zboru 18. VIL 1951 je 
bila zadruga ustanovljena za nedolo- 
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ci jo izgubljene življenjske .zavaroval- 
ne police št. 7814, izdane od bivšega 
zav. zavoda >Crodiia« na ime Kram- 
berger Jožko. Priglasitvcni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Zagrebu 
dne  24. oktobra  1952. 

Oklic dedičem 
aaj v-danem roku priglasijo sodišču svo- 
je dedne pravice ali imenujejo poobla- 
Ščenea, ker jib bo sicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti de- 
leži pa bodo izročeni državi oziroma jib 
bo za dediče, ki  so znam, a neznanega 

bivališča,   hranil   skrbstveni   organ 
O 592/52-10 11299 

Jenko Anton, kmet iz Gorenje vasi 
18, je umrl 24. VIII. 1932, zapustivši 
naredbo poslednje volje. Njegov s>in 
Jenko Ciril se pogreša. Priglasitvcni 
rok: 6 mesecev po tej objavi. 

Okrajno  sodišče  v  Kranju 
dne 6. decembra 1952. 

O 111/52-10 - 11039 
Mrgan Ivan, tov. delavce, Jesenice. 

Samski dom, je umrl 15. II. 1932 brez 
oporoke in je zapustil nekaj gotovine 
in več drugih premičnin v skupni vred- 
nosti 68.579 din. Dediči sodišču niso 
znani. Skrbnik je Gostič Milan, usluž- 
benec pri tem sodišču, priglasitvcni 
rok za neznane dediče je: šest mesecev 
od to objave. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 3. novembra 1952. 

1086« 

Razne objave 
Št.  991/52 

Razpis 
1329 

Rektorat univerze razpisuje mesto 
asistentu pri inštitutu za prazgodovi- 
no človeka na prirodoslovno-matema- 
tični fakulteti. 

Rektor: Dr. Zwitter 1. r. 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svojo   obveznosti   do 
podjetij v likvidaciji, sicer so hodu dolgovi 

sodno izterjali 
8408 

KOZ   >Sloga.  Kokrica  je po  sklepu 
zbora   zadružnikov   prešla  z  dnem   24. 
VII.   1952  v  likvidacijo.    Priglasitvcni 
rok:  14 dni od  te objave. 

Likvidacijska komisija 
Št   4207 '      10942 

Po sklepu  upravnega odbora 'levar- 
ne  perila   .Mura«  v  Murski  Soboti  z 
dne 22. IX. 1932, zup. št. 25, preide Lko- 
nomija tovarne perila »Mura« — Mur- 
ska .Sobota z I. ••. 1932 v likvidacijo. 
Priglasitvcni  rok: do 31. XII. •9•_.    _ 

Likvidacijska komisija 
11250 

Lkonomiju Tovarno dekorativnih tka- 
nin, Ljubljana, Celovška 2SO, je prešla 
po sklepa upravnega odbora z dne 3l. 
Vili.   1952  v  likvidacijo.  Priglasitvcni 
rok: 30 dni po objavi.     ,..,,. 

Tovarna   dekorativnih   tkanin, 
Ljubljana, 

10868 
Kmetijska delovna zadruga >Fr. Roz- 

mana-Stanela«,   Pirniče.   sç   v   zvezi   s 
sklepom občnega zbora. 2A.  Vili. 19•- 

v 

reorganizira v kmelijsko zadrugo. Pri- 
glasitvcni  rok: 50 dni od te objave. 

Likvidacijska komisijo 
Št.  3/52 11101 

Z odločbo Gospodarskega sveta vla- 
de LRS  št.  111/1-1131/5  z  dne 25.  XI. 
1952 je bila uvedena likvidacija pod- 
jetja Celjske opekarne v Celju.  Pri- 
glasitvcni   rok:   50  dni   po   tej   objavi. 

Likvidacijska komisija 
11128 

Z  odločbo  okrajnega  ljudskega  od- 
bora v Ljutomeru, št. 100/1 z dne  12. 
III. 1952 je prešla  Vinarska zadruga z 
o. j.  v Ljutomeru   v  likvidacijo.  Pri- 
glasitvcni rok: 14 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 1/52 9404 

Z odločbo MLO gluvnega mesta 
Ljubljane toj št. 1527/52 z dne 19. IX. 
195 2jc prešlo Državno gospodarsko 
podjetje »Pralnica«' rajona II Ljublja- 
na v likvidacijo. Priglasitvcni rok: 30 
dni od te objave. 

Likvidacijska  komisija 
11067 

Z odločbo Ljudskega odbora mestne 
občine   Idrija   z   dne   10.   XI.   1952,   št. 
730/2  je  prešla  ^Čevljarska  delavnica 
MLO  Idrija«   v   likvidacijo.   Priglasit- 
vcni rok: do 30   decembra 1952. 

Likvidacijska   komisija 

Izgubljene listine 
Aleksič  Milan, Ljubljano,  univerzi- 

tetni'   izkaznico  MVS,   Univerza  Ljub- 
ljana, št. 1374-50/51. 11153 

Aleš Filip, Kranj, Breg 37, knjižico 
za motorno kolo znamke AIS tipa K 6, 
št.   motorju   K   103522  motor  330  cem, 
prej   lastnik   Omejc   Vinko,   Stražiščc 
332, Kranj.                                         11251 

Andolšek  Ludvik,  Videm,  Dobrcpo- 
Ijç, osebno izkaznico, reg. št. 15370, ser. 
št. 0015660, člansko sindikalno izkazni- 
co in izkaznico za kolo, izdano v Gro- 
supljem.                                              11136 

Antolič  Karel, Domanjševci  33, ob- 
mejno osebno izkaznico  izdano v Mur- 
ski Soboti.                                          11072 

Arbajlcr Viljem, Kalše 29, p. Smart- 
no na Pohorju, osebno izkaznico   rcg. 
št. 15912, ser. št. 0771652.               ' 8723 

Babic Branko, Ljubljana. Gorupova 
št.   9,   carinsko   pobotnico   carinarnice 
Sežana, št. KIP — 257 z dne 18. XII. 
1951 po kateri-je pogojno «vozno Oca- 
rinjen osebni avtomobil znamke >Lan- 
cia  Aprilia«,  cvid. št. TS 10058.       1097<J 

Balažič Anica,  Beltinci  216,   osebno 
izkaznico, reg. št. 1289, ser. št. 0082999. 

11129 
Balažič Štefan, Gorenja Bistrica 103, 

p. Crcnsovci, osebno izkaznico za ob- 
mejni pus, izdano 20. III. 1951 v Dol. 
Lendavi, reg. St. 11669, ser. št. G 
02554579.   _ 10878 

Barič Silvester, Maribor, Tezno, Ir- 
šičova 2. osebno izkaznico, reg. št. 
18914, ser. št. 0008260, izdano 1951 v 
Mariboru.        . . 11271 

Berčič Marija, Trbovlje, Loke 393, 
osebno izkaznico ser. št. 0718727 »reg. 
št. 5417. 10694 

Berk Ana, roj. 19. VII. 1924, Savinsko 
11, p. Makole, osebno izkaznico, reg, št.- 
1739, ser. št. 0762590, izdano 25. XI. 1952 
v Poljčanab. 10969 

Berložnik Ivanka, Bele vode 5, p. Šo- 
štanj,  osebno   izkaznico  ser.  št.  F  — 
0425925.   reg.  št.  693,  izdano  27.   XII. L 
1950. 10624 1 

Bogatič Julijana, Ruse 68 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg.1 št. 20973, 
ser. št. 057827, izdano 1951 od OLO 
Maribor. 11256 

Bogdan Ančka, Ljubljana, Vidovdan- 
ska 16, spričevalo o dovršenem kuhar- 
skem tečaju   izdano leta 1949 v Ljub- 
ljani. 11073 

Bokan   Marija,   »Gradiš«,   Jesenice, 
osebno  izkaznico,  ser.  št.   106710,   reg. 
št, 25000, izdano v M. Soboti.       11041 

Bokan    Štefan,    »Gradiš«,    Jesenice, 
osebno  izkaznico, ser. št.  106893,  reg. 
št. 23183, izdano v M. Soboti.       11042 

Borštnar Milan, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico,  reg.  št.  22038/3!),  ser.  št.  I- — 
0044368, izdano v Ljubljani.          1150S 

Bošljančič Jožef, Orehck 61, p. Prc- 
stranek, osebno izkaznico, reg. št. 3007, 
ser. št. F-06115517, izdano v Postojni. 

11550 
Brajdič Franc, Črnomelj, osebno iz- 

kaznico  št. 25224. 11280 
Bukovšck Ferdinand, roj. 21. VII. 1911, 

zdaj v Trbovljali-lletjii 46, osebno iz- 
kaznico, ser. št. F-0722676. reg. št. 9366, 
izdano v Trbovljah.                          10S11 

Ciuha Draga,   Ljubljana,    Poljanski 
nasip, osebno izkaznico rcg. št. 4444S/51, 
izdano v Ljubljani.                             11583 

Cerne Vinko, Logatec, osebno izkaz- 
nico,  ser. št.  F-0104659,  reg. št. 82549, 
izdano v Ljubljani.                        ,   11008 

Čičck Jožef,    Ivanci 51, M.    Sobola, 
osebno izkaznico, reg. šf. 5016, ser. šte- 
vilka   00S4726,   izdano   v   Murski   So- 
boti.                                                     10945 

Crnjavič Ana, Gradiš HC Vuzcnìc'a, 
osebno izkaznico, reg. št. 12058, ser. št. 
0257368.                                                 .11158- 

Crnko    Julijana,    Maribor,    Tezno, 
Ptujska 175, osebno izkaznico, reg. St. 
48548,   ser.   št.  0048870,   izdano .1951, v 
Mariboru.                                        -   .11252 

DelaŠiava Maks, .ml. vodnik, Podpe- 
ca  12, p. Crna pri Prevaljab, vojaško 
knjižico.                                                 111.02 

Dcžman Valeniin, Laneovo 25, p. Ra- 
dovljica, roj. 1. VII. 1875, osebno izkaz- 
nico, ser. št.'0819058, reg. št. 8356, iz- 
dano, v Radovljici.                            11130 

Djiko Marijo, Postojna, Ljubljanska 
št. 6, osebno izkaznico, ser. _FT065()1#7, 
reg. št. 19877, izdano v Postojni..  11043- 

Dodič Ivan, Male Roč.c  12, p. Pod- 
grad, roj. 30. XII.. 1926, osebno izkaz- 
nico,  reg. št. 771, ser.* št; 0348081,. iz- 
dano 12. XII. 1950.                 .          11001 • 

Dolinar  Tilka,   Si.  Duh   33,  p.  $k. 
Loka, osebno izkaznico, reg. št. 50975, 
ser. št. 0210385.                            .'    10870 

Dragan Ana, Ljubljana,, osebno iz- 
kaznico   rcg.  št.  59484/51,   ser.  št.. F. 
0081794, izdano v Lrubljani.          11114 

Drakslar Marija, Trstenik 11, Bene- 
dikt v Slov. goricah, osebno izkaznico, 
reg. št.  12759,  ser.  št. 0069769,  izdano 
1951 od OLO Maribor okolica.       11265 

Drvarič   Franc,   Brdo,   Prevali   37,- 
osebno izkaznico št. 540Ô58 in dcloviio 
knjižico-   št. 2774525,    izdano v Ljub- 
ljani.                                                    11-584 

Dvoračck Tončka, Novo mesto, Ska- 
lickijeva  14, osebno izkaznico ser. št. 
0517118.                                                11204 

Ekart Šlcfan, Starše 61 na Dravskem 
polju» osebno izkaznico, reg. št. 36219, 
ser.  št. 0241456,  izdano  1950  od  OLO 
Ptuj.     _                                              11243 

Erjnvšck Valeniin. Jesenice, Gospo- 
svclska 76, osebno izkaznico za obmej- 
ni pas, ser. št. 0547598, reg. št. 2688, iz- 
dano na Jesenicah.                        10812 
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Eržen Francka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 93749/31, ser. št. F 
0116059.   izdano   v   Ljubljani.        11113 

Fajdigo Ana, Kočevje, Koblarji pri 
Stari cerkvi, osebno izkaznico, reg. št. 
2702, ser. št. 0549012, izdano v Kočevju. 

11331 
Fajfar Ana, čirče 21 Kranj, roj. 

29. VII. 1921, delovno knjižico.       10813 
Fckonja Viktorija, Ziče 2, Lenart v 

Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
št. 11968, ser. št. 0068978, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 11251 

Filipčič Jože, avtomehanik, Brežice, 
Ulica bratov Milavcev 16, prometno 
dovoljenje za motorno kolo znamke 
DKW S-3234, št. motorja 1161994, izda- 
no v Krškem. 11103 

Flajs Marija, Kranj, Savska 1, oseb- 
no izkaznico št. 10973. 11501 

Florijančič Anion, Ajdovščina, novo 
naselje, Polžova, vozniško dovoljenje 
za amaterja številka 423, izdano v Tol- 
minu. 11309 

Francelj Irena por. Otta, Ljubljana. 
Hrenova 17, osebno izkaznico št. 0700Ô 
in vojaško knjižico, izdano v Ljub- 
ljani. 11009 

FrančiSkin Zofija, Maribor Partizan- 
ska 83, osebno izkaznico, reg. št. 48362, 
ser. št. 0048884, izdano 1951 v Mari- 
boru. 11270 

Franič Gizela, Maribor, Ruška 3, 
osebno izkuznico, reg. št. 19910, ser. št. 
13127, izdano 1951  v Mariboru.     11272 

Frickj Simeon, roj. 25. •. 1953, v 
Lipoljuili, Hrvatska, zdaj v Dolnji Len- 
davi, Stari grad osebno izkaznico, iz- 
dano v Dolnji Lendavi, reg. št. 13352, 
ser. št. G-0234062. 10626 

Gjurec Olga, roj. 27. IV. 1932, Mur- 
ska Sobota, Stara ulica 6, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 48292, ser. št. 0130002. 
izduno v M. Soboti. 10913 

Gornik Mara, Kot 5 pri Ribnici, 
osebno izkaznico, ser. št. 0018594, reg. 
št. 2831, izdano v Banja Luki, Bosna. 

11332 
Gorza Ana, Vižmarje 170, osebno iz- 

kaznico, ser. št. F 0605487; reg. št. 18181, 
izdano v Celju. 11157 

Gračner Valerija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 9056/51, ser. številka 
F-0113346, izdano v Ljubljani.       11510 

Gradiš IMM, Centralni obrati, Ljub- 
ljana, prometno knjižico osebnega av- 
tomobila znamke >Jecp«, evid. št. 
S-749. 11336 

Hafner Milena, Ljubljana, Janežičc- 
va 12, osebno izkaznico rog, številka 
10766/51, izdano  v Ljubljani.        11311 

Hlačar Ivan, Polzela, nova hiša, oseb- 
no izkaznico ser. šl. F-643949, reg. št. 
30459. ' 10408 

Hvalic Lojze, Ljubljanu, on talon 
vozniške knjižice, izdan v Ljub- 
Ijuni. 11010 

Intlhar Ivan, Male Lipljeuc 33, oseb- 
no izkaznico, rog. št. 4831, ser. st. F 
0005141, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. '   11274 

Inštitut za tuberkulozo1 na Golniku 
cvid.' številko S-2534 osebnega avto- 
mobila  îOlimpia«. 11138 

Ivartnik Mihaela, Čičcvjo 2, blok, 
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, 
reg. št. 9630. ser. št. 0274340, izdano v 
Slovenjem Gradcu. 11160 

JakinvDnšnn, Ljubljana, Krojaška 1, 
člansko sindikalno izkaznico, izdano v 
Ljubi iàni. 11275 

Jnnkovec Jožef, roj. 4. IV. 1906, Vim- 
njc gorice 83, vojaško knjižico izduno 
od vojaškega odseka v Ljubljani.   11074 

Jankovič Jožefa, Vnanje gorice 83, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0140841, 
reg. št. 18531. izdano od PNU Ljub- 
ljana okolica. 11011 

Jarc Anton, Bresternica pri Maribo- 
ru 121, osebno izkaznico, reg. št. 27943, 
ser. št. 0172862, izdano 1951 od OLO 
Maribor  okolicu. 11266 

Javornik Rafael, Maribor, Vinarska 
30, internat SKS, osebno izkuznico, TKg. 
št. 45800, sor. št. 0047987, izdano 31. 111. 
1951  v Mariboru. 11254 

Jelen Kristina, Kočevje, zdaj v Rad- 
ljah ob Dravi, osebno izkaznico, reg. 
št. 12171, ser. št. 0668492, izdano 1951 
v  Kočevju. 11247 

Jenko Angela, Smlednik 40, osebno 
izkuznico, reg. št. 34269/51, ser. št. F— 
0056579, izduno v Ljubljuni. 11312 

Jerič Mihael, Gančani 168, občina 
Beltinci, roj. 1894, osebno izkaznico, 
reg. št. 294. ser. št. 0082004. , 10524 

Jcvščck Franc, roj. 15. Vili. 1879, 
Grgar, Zabrdo, osebno izkuznico, ser. 
št. 0328047^ reg. št.  11200. 10628 

Jurhar Stefan, Sv. Pukruc. p. Griže 
pri Celju, roj. 7. XI. 1911. osebno iz- 
kaznico, reg. Št. 22566, ser št. F-0664982. 

11002 
Jurič Terczlju, Maribor, Gorkegu 1, 

osebno izkaznico, reg. št. 6941, ser. št. 
0021752,  izdano  1951   v  Mariboru. 

11264 
J u van Matevž, Ljubljana, Cesia v 

Mestni log, osebno izkaznico, reg. št. 
80485/51, ser. št. F.Of02795, prometno in 
šofersko knjižico za vsu motornu vo- 
zila, in člansko sindikalno izkaznico, 
izduno vse v Ljubljani. 11051 

Kajdič Leopold, Ivuujševci 109, p. 
Ivunjci, osebno izkaznico za obmejni 
pus, reg. št. 17355/V, ser. št. 0074565, iz- 
dano 9. H. 1952 v Radgoni. 1094b 

Kajnih Marija, roj. 1925, Maribor. 
Zagrebška 24, 1 ezno, osebno izkaznico, 
rog. št. 45205, ser. št. 0047391, izdano v 
Mariboru. 11050 

Kalamar Karel, Čcpinci 156, Murska 
Sobota, oseb. izkaznico, ser. .št. 0118347, 
reg. št. 36857, izdano v M. Soboti.   10971 

Kampjut Aleksander, Ljubljana, To- 
varniška 20, osebno izkaznico, reg. št. 
8044/50. ser. št. F-0030354, in člansko 
sindikalno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljuni. 11012 

Kašček Jakob, Vavta vus, osebno iz- 
kaznico ser. št. 0324807. 11207 

Kalanec Jože, Maribor, Tezno, TAM, 
samski blok, osebno izkaznico, reg. št. 
52217, ser. št. 0053136, izdano 1952 v 
Mariboru. U258 

Kavčič Rado, Komen 44, roj. 6. III. 
1917 v Šentvidu pri Stični, vojaško 
knjižico, izdano od Vojuškega odseka 
Sežana. •04 

Kcrčmar Ludvik, Vučja gomila 141, 
p. Bogojina, roj. 3. V. 1904, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 38486, ser. št. 0120196, 
izdano v M. Soboti. 10948 

Kerin Franc, Ljubljana, Poljanski 
nasip 40, prometno knjižico reg. ^št. 
333, izdano v Ljubljani. 11537 

Klobučar Alojzija, Lava 14, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 14161, ser. St. 
F-0688415, izdano'v Ccljli. •66 

Klopčar Fedor, Ljubljana, knjižico 
voženj St. 91834 iz leta 1951, izdano od 
komiteja za socialno skrbstvo.      11075 

Knez Ivan, Ljubljana, osebno izkaz- 
nico, reg. st. 45497/51, ser. št. F-0067797. 
izdano v Ljubljani. 11076 

Koblar Vlado, poslovodja, KZ Pri- 
nova, osebno izkaznico, reg. št. 52290, 

K 

ser. št. 0053209, prometno knjižico mo- 
tornega kolesa, pooblastilo o nakupu 
trgovskega blaga in poročni list.   11049 

Kocen Viljem, Vučja gomila 78, p. 
Bogojina, osebno izkaznico, reg. št. 
43444, ser. št. 0125154, izdano v Al. So- 
boti. 11103 

Kolmanič Krista, Borejci 15, M. So- 
bota, roj. 15. XII. 1932, osebno izkazni- 
co, reg. št. 5271, ser. št. 0086981, izdano 
v M. Soboti. 10629 

Koman Ivan, Ljubljana, Lcvičniko- 
va 8, en talon vozniške knjižice št. 3, 
izdan v Ljubljani. 11167 

Kopač Hicromin, Kresniäke poljane 5, 
p. Kresnice, knjižico o predvojaški 
vzgoji, izdano v Ljubljani. 11313 

Koren Valentin. Ljubljana, Trnovski 
ristan   12,   osebno   izkaznico,  ser.  št. 
0625759, reg. št. 15424, izdano v Po- 

stojni. 10980 
Kos Anica, Domžale, Kolodvorska 

15, sindikalno knjižico št. 68028, izda- 
no v Domžalah. 11168 

Kos Edvard, Vitanje vas 4 pri Ce- 
lju, samokresa šl. 32181, kal. 6.35 mm, 
znamke OMA in lovsko puško št. 819, 
dvocevko-petelinko, kul. 16 mm, izdano 
1951 od OLO Celje okolica. 10915 

Kos Zora. Kranj, osebno izkaznico, 
reg. št. 93, ser. št. 0176403, izduno v 
Kranju. 10981 

Kotnik Milka, Čilpoli, obč. Trebelno, 
osebno izkuznico ser. št. 0511590.   11206 

Kovačič Filip, Maribor, Pobrožje, 
Gubčeva 22, šolsko spričevalo osnovne 
šole v Štrigovi iz L 1953, pomočniško 
spričevulo kot strojni ključavničar 
tvrdke Davidovič Danilo v Beogradu 
iz 1.  1939. 11273 

Krajnik Jožef, p. Anhovo 60, roj. 19. 
III. 1932 .osebno izkaznico št. 5733. 

11106 
Kramberger Aleksander, Ljubljana, 

osebno izkaznico reg. št. 92086/51, ser. 
št. F-0114396, izdano v Ljubljani.   10982 

Krapec Mihaela rojena Lendcro 
19. IX. 1902, Račića 45, Loka pri Zi- 
danem mostu, osebno izkaznico ser. 
št. F-0748018, reg. št. 34708, izdano v 
Trbovljah. 1JG52 

Kravos Zofka, dijakinja, Male Zab- 
ije 267, p. Dobravljc, osebno izkazni- 
co, reg. št. 14577, ser. št. 0593087, jz- 
dano v Tolminu. 11107 

Kreft Anton, Murski Črnci, p. M. So- 
bota, osebno izkaznico, reg. št. 4564, 
ser. št. 0080274. 10916 

Krevs Janez, Vel. Kal 7, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0337801. 11146 

Križaj Ivan. Cevica 64, Logatec, 
osebno izkaznico, reg. št. 45512, ser. št. 
F-0155263, in vozniško dovoljenje B 
evid. št. 95, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 11276 

Križaj Janez, Godešič 34, osebno iz« 
kaznico rog. Št. 37391, izdanood OLO 
Kranj okolica in člansko' sindikalno 
izkaznico, izdano v Škof ji Loki.   11104 

Kršinar Nikolaj. Osredek 4, osebno 
izkaznico, reg. št. 204(74, ser. št. F 
0143584, izdano od OLO Ljubljana oko- 
lica, 10985 

Krušnik Marija, Loka 45 pri Mengšu, 
osebno izkaznico, sćr. št. 0451092, rcg. 
št. 4762, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 10984 

Kukovcc Marija, Lcšnica 29, p. Or- 
mož, osebno izkaznico, ser. št. 0269948, 
reg. Št. 26638. •08 

Kumar Lllljana, Ljubljana, Gospo- 
svelsku 10, osebno izkaznico, reg. št 
81977/52, izdano v Ljubljani.       11338 
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Kump Marija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 50042/51, ser. številka 
0072352, izdano v Ljubljani. 11585 

Kunčič Ivan. Bohinjska Bela 105, roj. 
2". I. 1918, osebno izkaznico, reg. št. 
17687, ser. št. 0825597, izdano v Ra- 
dovljici.   ^ 10791 

Kurct Frančiška. Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št". 88952/51, ser. št. 
0111242, izdano v Ljubljani. 11015 

Kuzmič. Ema, Vadarci 9, p. Bodonci, 
roj. 20. IX. 1924, osebno izkaznico, reg- 
st. 11125, ser. št. 0092855, izdano v M. 
Soboti. 11505 

Kuzmič Štefan, Vudarci 9, p. Bodon- 
ci, roj. 3. VI. 1921, osebno izkaznico, 
reg. št. 10725, ser. št. 0092336, izdano v 
M. Soboti. 11502 

Lcnasi Ludvik, •ymiliel pod Nanosom 
28, p. Hruševje, osebno izkaznico ser. 
št. 50621922, reg. št.  11612. 10970 

Lcnče Angela, Podmolnik 6. spriče- 
valo o dovršenem teoretičnem izpitu 
>Oblačilniccc, Nunska • v Ljubljani 

11053 
Lcšnjak Ana, Puštal 60, škofja Lo- 

ka osebno izkaznico, reg. št. 36051, ser. 
št. 0212561, izdano od OLO Kranj oko- 
lica. 11014 

Lončarič Jože, Maribor, Tezno, Ptuj- 
ska št. 85. osebno izkaznico, Mg. št. 
49112, ser. št. 0049634, izdano 1951 v 
Mariboru. 11241 

Lončarič Karlo, Ljubljana, Ambro- 
žev trg 7, osebno izkaznico št. 1127, 
izdano od OLO Pregrad, Hrvatska. 

11559 
Luštek Anton, Dol. Karteljevo 13, 

p. Mirna peč, osebno izkaznico, ser. 
št. 0528115. 11145 

Mahkovcc Stane,- Ljubljana, Sostro 
58. osebno izkaznico, reg. št. 1048, ser. 
št. 0159850, in člansko sindikalno iz- 
kaznico št. 33164, izdano v Ljubljan. 

11340 
Majccnqvic Martin. Markovci pri 

Ptuju, osebno izkaznico, reg. št. 
29438/51. ser. št. F-0051768. izdano v 
Ljubljani. 11140 

Markič Albin, Sveto 155. p.'Grgar, 
osebno izkaznico, ser. št. 0330813, reg. 
št. 13891, izdano v Gorici. 11161 

Markoja Ferdinand, roj. 23. V. 1925, 
Gor. Bistrica, p. Crcnšovci, roj. 25. V. 
1923, osebno izkaznico, reg. Št. 18013, 
Ser. št. 0242545, izdano  v M. Soboti. 

.10670 
Mauser Alojz, Toplice, Meniška vas 

53, osebno izkaznico ser. št. 0359761. 
11205 

Mavri Vinko, Maribor; Linhartova 
23, osebno izkaznico, reg. St. 17690, seh 
St. 0018707, izdano 1951  v Mariboru. 

11249 
Menic Ignac, Borjana 84, p. Kobarid, 

osebno izkaznico, reg. št. 5191, ser. št. 
G-0257901, izdano v Tolminu. 11046 

Meden Ivica, Narodna banka, Bled, 
Grad 144 osebno izkaznico št. 13637, 
izdano 1951 v Postojni. 10872 

Mihclač Anton, Maribor, Kneza Koc- 
lja 26, osebno izkaznico, rcg. št. 509, 
ser. št. 0002519, izdano 1951 v Mari- 
boru. . 11242- 

Mihclak Karel, ješenca 7 pri Racah, 
osebno izkaznico, reg. št. 8120, ser. št. 
0575905, izdano 1931 od OLO Maribor 
okolica. .11259 

Mihclčič Ernest. Zagorje, Samski 
doni, vojaško, knjižico, izdano pri vo- 
jaškem odseku v Ljubljani. 11015 

Mljač Franc. Lokev 36, Divača, oseb- 
no izkaznico, rcg. £t. 15478, ser. št. 
216188, izdano 1951  v Sežani. 10012 

Mojškerc Franc, Bizovik, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 251/50, ser. številka 
F-0122554, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 11514 

Nemec Franc, roj. 9. XI. 1926, Zit- 
kovci 57, p. Dobrovnik, osebno izkaz- 
nico, izdano v Murski Soboti, reg. št. 
15666,  ser.  št.  G-0096376. 10627 

Novak Franc, Maribor, Partizanska 
69, osebno izkaznico, reg. št. 51399. ser. 
št. 0052317, izdano 1931 v Mariboru. 

11239 
Novak Frančiška, Ljubljana, Gleda- 

liška 15, osebno izkaznico, reg. številka 
59864/51, ser. št. F-0082174, izdano v 
Ljubljani. 11515 

.   Novak  Marija,  Brod   15,  osebno  iz- 
kaznico  scr.4\št. 0525580. 11202 

Oberč Anton, Ljubljana. Celovška 
št. 45, osebno izkaznico št. 0409715, iz- 
dano "v Krškem. 11016 

Oberč Marija, Ljubljana. Celovška 
št. 43, osebno izkaznico št. 57977, izdano 
v Krškem. 11017 

Občinski ljudski odbor Slivnica pri 
Celju, budžetsko knjižico št. 625-324-25 
z  dne  4.  VI.   1952. 10972 

Orehek Asta, Ljubljana, vojaško 
knjižico, izdano v Ljubljani.        11078 

Okrajno podjetje »Mlekbproinct«, 
Ljutomer, prometno dovoljenje za mo- 
torno vozilo ZIS, reg. št. 119/52, reg. 
znak 6735, izdano v Ljutomeru.    10975 

Oseli Rudolf, Primskovo 144. osebno 
izkaznico, člansko sindikalno izkn/ni- 
co in vojaško knjižico, izduno v 
Kranju. . 1158(1 

Pajk Jože, Ponova vas, p. Grosuplje, 
vozniško amatersko knjižico, izdano-v 
Ljubljani. 11034 

Pascolo Judita, Novo mesto, Prešer- 
nova 10, osebno izkaznico ser. št. 
0527679. 11144 

Pavclj Marija, Ljubljana, obmejno 
osebno izkaznico, reg. št. 4905, ser. št. 
0131115, izdano y Murski Soboti, in 
sindikalno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 11169; 

Pečenko Herman, Ljubljana, Tru- 
barjeva 41, 3 talone šoferske izkaznice 
št. 4352. izdane 28. IV., 1945 v Ljub- 
ljani. 11541 

Pcčnik Veronika, Ljubljana osebno 
izkaznico, reg. št. 14893, ser. F-0037205, 
izdano v Ljubljani. 11018 

Pehačck Melita, Maribor, Stalin- 
grajska 26, osebno izkaznico, rcg. št. 
55860, ser. št. 005891, izdano 1951 v Ma- 
riboru. 11271 

Pcrš Vinccnc, M. Sobota, Kroška 25, 
roj. 19. 1. 1904, osebnoHzkaznicO, rcg. 
št. 29655, ser. št. 0111363, izdano v M. 
Soboti. 10875 

Petan Jože. Brezina 83, Brežice, roj. 
9. VII. 1934, osebno izkaznico, ser. št. 
0366663, reg. št. 1352. 10974 

Pctaucr Franc, Celje, nabavno iz- 
kaznico, za nabavo vsega blaga v 
FLRJ, izdano v Celju. 11195 

Petauer Stanko, Maribor. Meljska 30, 
osebno izkaznico, rcg. št. 43797, ser. št. 
0045983, izdano 1951  v Mariboru. 1123°, 

Pczdirc Jožefa. Ljubljana. Stare prav- 
de 1, osebno izkaznico št. 6960, izdano 
v Črnomlju. ,       ,. 11055 

Pikš Angela, roj. 17. VIL 1913, Pla- 
nina, blok »TiskanineT, Kranj, osebno 
izkaznico reg. št. 1657, izdano v Kra- 
nju,  in  sindikalno  knjižico  št.  623261. 

11189 
Pivec Anton, Sp. Lo/.nica pri Slov. 

Bistrici, šofersko izkaznico III. kate- 
gorije za osebni in tovorni promet do 
3. ton, izdano 1951 v Mariboru.      11257 

Podgornik Antonija, Bukovica, Kam- 
nik, osebno jzk'uznico, reg. St. 3371, ser. 
št. F-04496SI, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. . 11387 

Pogačnik ing. Anton, Ljubljana, 
Ptujska 24, osebno izkaznico, reg. št. 
84528/52, ser. št. F-0106858, izdano V 
Ljubljani. 11115 

Poljak Marija Narodna banka, Se- 
žana, osebno izkaznico, reg. št. 15672, 
sçr. št. 0214582, izdano v Sežani.     10876. 

Pozaršck Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 75215/51, ser. št. F— 
0097525, izdano v Ljubljani. 11196 

Pozun Karel, Ljubljana, Titova 189, 
osebno izkaznico, reg. št. 24582/51, ser. 
št. F-0046892, izdano v Ljubljani.   11170 

Praznik Anton, Loke 28, p. Mozirje, 
roj. b. V. 1901, osebno izkaznico, reg. 
št. 19456, izdano v Šoštanju. 10653 

Preveč Jakob, Pudob 18, zdaj v.Šoli 
LM, Gor. Ix>gatec, osebno izkaznico, 
reg. št. 15154, ser št. F-0625464, izdano 
V Postojni. 11165 

Prodanovič Marjeta, Šenčur 159 pri 
Kranju, osebno izkaznico, reg. št. 8260 
in delovno knjižico. 11047 

Puh Ana. Ljubljana. Slomškova 12, 
osebno izkaznico, reg. št. 95992/51, ser, 
št.  F-0118502,   izdano   v  Ljubljani. 

11197 
Pukšič Terezija, Maribor, Zagrebška 

24, osebno izkaznico, rcg. št. 48756, ser. 
številka 0049278, izdano 1951 v • Mari- 
boru. '       11263 

Puiigeršek Amalija, Bled, Grad 15, 
osebno izkaznico št. 21791. 11361 

Rajterič Avgust, llojsno 48, Globoko, 
roj. 51. VIII. 1954, osebno izkaznico, 
ser. st. 059589, reg. št. 17079, izdano v 
Krškem. 11236 

Removes Vinko, Ljubljana, osebno' 
izkaznico, rcg. št. 65881/51, ser. št.. F- 
OOS6191. izdano v Ljubljani. 11079 

Ranor Valter, Maribor, Koroška 41, 
osebno izkaznico, reg. št. 51500, ser.'št. 
0052015, izdano 1952 v Mariboru.    11269 

Ratar Marija, Podsmreka 7, osebno 
izkaznico, reg. št. 19965, ser. št. F 
0124273, izdano od OLO Ljubljana oko- 
lica. 11542 

Ravnikar Marija, Pokojiščc 6, osebno 
izkaznico, ser. št. F-0152S99, reg. šte- 
vilka 12902, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 11141 

Resinali Berta, Ljutomer, Kerenčiče- 
va 1, osebno izkaznico, reg. št. 79, ser. 
številka   F-0224389,    izdano   v   Ljuto- • 
meni. 11198 

Rihiarič  Ivan,  Mezgovci  11, p. Mo-- 
škanjci pri Ptuju, osebno izkaznico in 
vojaško  knjižico,  izdani v  Ptuju. 

10930 
Rilitarič Neža, Mezgovci 11, p. Mo- 

škanjci pri Ptuju, osebno izkaznico, 
izdano v Ptuju. 10951 

Robida Peter, Ljubljana, Vidovdan- 
ska 9, osebno izkaznico reg. št. 19335, 
izdano od OLO Celje okolica.       11056 
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Rupert Olga, Maribor, Tomsiïeva 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 9139, ser. št. 
0010349, izdano 1950 v Mariboru.     11245 

'Rupnik Ncžkn, Planina, osebno izkaz- 
nico št. 13922. izdano v Postojni.    10985 

Sagadiu Avgust, Orehova vas 57 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, rcg. št. 
33852, ser. št. 0569002, izdano 1951 od 
OLO Maribor okolica. 11200 

Sagadin Kristina, Orejiova vas 57 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 53851, ser. št. 0569001, izdano 1951 
od OLO Maribor okolica. 11261 

Satlcr Marija, Pobrcžje 22, p. Videm 
pri Ptuju, osebno izkaznico, reg. Števil- 
ka 46953, ser. št. 0291090, in izkazni- 
co OF. 11192 

Savie Radom ir, Ljtibljutia, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 5461/50, ser. št. F- 
0027775, člansko sindikalno izkaznico 
in izkaznico Združenja rezervnih ofi- 
cirjev, izdano v Ljubljani. 11019 

Scdcj Rajko Ljubljana, Titova 69a, 
osebno izkaznico, rcg. št. 19J70/5I, ser. 
žt. F-0041480, izdano v Ljubljani.   11020 

Scmenič Cvetka, Ljubljana, Cesta v 
Mestni log 79, osebno izkaznico ser. 
št. F-0105207, reg. št. 82897, izdano v 
Ljubljani. 11021 

Senckovič Franc, Vosek 10, p. hiuar- 
jeta ob Pesnici, izkaznico za kolo 
znamke >Lrgc«. št. 555367,' izdano v 
Krškem na ime krašovec Alojz.   10327 

Senckovič Marinka, Maribor, Kose- 
škega 91, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št. 39769, ser. št. 0031515, 
izdano 26. I. 1951 v Mariboru, objav- 
ljen v Uradnem listu LRS, št. 24/1952, 
kcr sc je našla. 11255 

Scnica Sonja, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 43260/51, ser. št. F— 
0065570, izdano v  Ljubljani. 11142 

Sevnik Marija, Zubtikovica 155, p. 
Griže pri Celju, osebno izkaznico, ser. 
št. 0668395, reg. št. 22979, planinsko iz- 
kaznico in izkaznico OF. 10918 

Sežiin Anica, trg. podjetje -»Agra- 
ria«, osebno izkaznico, ser. št. F— 
0Ò29768, reg. št. 19458, izdano v Po- 
stojni. ' 10976 

Sirk Ivan, Višnjevik št. 27, Goriška 
Brda, osebno izkaznico, ser. št. 0291614, 
reg. št. 1694. 10697 

Skrinja Rok, Mihovicc,, p. .št. Jernej, 
osebno izkaznico ser. št. 0326241.    112,03 

Skrloviiik Maksimilijan, Jesenice, Z'a- 
Vetiška 4, spričevalo o dovršenem izpi- 
tu za T. strojnika, izdano od izpitne ko- 
misije za strojnike dne 26. VF.. 1953 v 
Ljubljani. •116 

Sobočan Jožef, roj. 18. IIF. 1897, Go- 
milice 93, p. 4'urnišče, osebno izkazni- 
co, izdano v Dol. Lendavi, reg. št. 15890, 
ser. št. G-0240200. 10879 

Sobočan Štefan, Kolonija »Nafte«, 
blok IV, Dol. Lendava, roj. 16. ••. 1922, 
osebno izkaznico za obmejni pas, izda- 
no v Dol. Lendavi, reg. št. 20101, ser. 
št. G-0244411^ 10877 

Sprinzer Pavla, Maribor, Vita Krai- 
gherja 2, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 4619, ser. številka 0000930, izdano 
Ì950 v Mariboru. ' 11246 

Stojko Jurij. roj. 15. IV. 1887, Mostje 
85, p. Dolnja Lendava, osebno izkazni- 
co, izdano v Do1. Lendavi, reg. št. 5905, 
ser. št. G-022Ò613. -      10466 

Vsaka ustanova, 
vsako podjetje in 
vsak uslužbenec. 

ki hoče svoje delo res kvalitetno opravljati, 
potrebuje pri svojem delu publikacije založbe 

t» „URADNI LIST LRS 
DRUŽBENI PLAN FLRJ za leto 1953.   Cena 50 diu.   Dobi   se 

v upravi »Uradnega lista LRS«, Ljubljana, Kidričeva 5. 

Od doslej izdauib knjig ima založba >Uradni list LRS« še 
med drugimi na zalogi še te publikacije: 

POLITIČNA EKONOMIJA. Cena 50 din. 

ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI. Cena 12 din. 

ZBIRKA ZDRAVSTVENIH PREDPISOV. Cena 65 din. 

PREDPISI O NAZIVIH IN PLAČAH USLUŽBENCEV DRŽAV- 
NIH ORGANOV. Cena 245 din. 

Zbirka, ki jo je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo, 
vsebuje vse predpise, ki so izšli "nedavno o nazivih in plačali, 
prevedbah, napredovanju, stopnji Sol in tečajev, ki ustrezajo 
posamezni izobrazbi za uvrstitev v uaziv in napredovanje. Iz te 
zbirke se lahko poučimo o nazivih', plačah; prevedbi, napredo- 
vanju itd. v pisarniški službi, v službi notranjih zadev, v fi- 
nančni, statistični, prosvetno-znanštveni in zdravstveni stroki, pri 
inšpekciji dela, dalje o plačah sodnikov, arbitrov, javnih tožilcev, 
umetnikov in železničarjev, o plačah in napredovanju v poštno- 
telegrafski in telefonski službi, v diplomatski-konzularni i ti vete- 
rinarski službi in vrstidrugih služb z obniočja državnih organov. 
Dodani so tudi predpisi o oskrbnini tistih, ki njso v delovnem 
razmerju, o organizaciji službe posredovanja dela. o delovnih 
knjižicah, o potnih in selitvenih stroških ter o zvišanju dnevnic 
za uradna potovanja državnih uslužbencev. 

ZAKON O OBČINSKIH  LJUDSKIH ODBORIH. Cena 38 dinv 

ZAKON  O OKRAJNIH  LJUDSKIH  ODBORIH   Cena 38 din. 

ZAKON O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUDSKIH ODBOR- 
NIKOV LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38 din. 

OBRAZCI K ZAKONU O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUD- 
SKIH ODBORNIKOV LJUDSKIH ODBOROV. Cena 90 din. 

Pri vsakdanjem praktičnem opravljdnju dela in uporabi zakonitih 
predpisov je nepogrešljiva periodična zbirka splošnih registrov 

' predpisov, ki Vam prihranijo mnogo truda in časa pri iskanju 
posameznih, zakonitih predpisov. Tudi te je izdala založba »Urudni 
list LRS«, in sicer: 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1945-194?. Cena 
60 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1949. Cena 55 din. 

(Za leio 1948 je že razprodan.) 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1950. Cena 120 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1951, Cena 280 diu. 

Omenjene periodične publikacije vsebujejo predpise, ki so bili 
objavljeni v Uradnem listu DIrJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS 
in SNOS oziromu LRS, v  Finančnem zborniku,  Vcstniku  urada 
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za cene, Vestniku ' organov za cene, Službenih obvestilih zvez- 
nega, urada za cene in Vcstniku Prezidija... Ljudske skupščine 
FLRJ?Snov je urejena po abecednem redu in časovnem razdobju, 
z glavnimi in stranskimi gesli, v zadnjih zbirkah pa so tudi po- 
membnejši članki, obvestila, uradne objave in 'aktualna vprašanja 
s področja gospodarstva in financ, ki so bila objavljena v Finanč- 
nem zborniku. Za vse je ta zbirka zelo koristen pripomoček, 
posebno še, ker bodo sledile v prihodnje za vsako leto redne 
publikacije registra zakonitih ,predpisov. 

Društvo pravnikov L K S j e v  založbi  »Uradni 
list  LR S«   izdalo   tcl;e;k n j i g e : 

PRAVNA NARAVA ODLOČB V UPRAVI   (nniv. prof. dr.  L. 
Vavpctič). Cena 145 din. 

ZAKON O IZVRŠITVI KAZNI (s pripombami). Cena 65 din. 

TARIFA  ZA   NAGRADE   ODVETNIKOV   S   PRAVILNIKOM. 
Cena 35 din. 

DOKUMENTI O RAZVOJU LJUDSKE OBLASTI (univ. prof. 
dr. Maks Snudcrl). Broš. òfa din, v polplatno vezano 78 din. 
Knjiga obsega 162 dokumentov, od razglasa CK KPS na slovensko 
ljudstvo konec aprila 1941 do ukaza o imenovanju Narodne vlade 
Slovenije dne 5. maja 1943: to so pravni dokumenti iz narodne 
osvobodilne vojne Slovenije's pomenom zakona ali najvišje 
uormc, izdane od  vrhovnih organov. 

GRADIVO   ZA   UPORABO  ZAKONA   O  ZAKONSKI   ZVEZI 
(dr. Bogdan Petelin). Cena 10 din. 

IZNAJD1TELJSKA DELAVNOST IN NJENA UREDITEV V 
•NAŠI DRŽAVI (univ. prof. dr. Stojnn Pretnar). Ccnn 52 din. 
Uvodnim besedam o tehniki kot družbeno-ekonomskem činitelju 
slede poglavja o iznajdbah v kapitalizmu z zgodovinskimi in sla- 
tističnimi podatki, o predmetih patentnega varstva in osebah, ki 
so zavarovane s patenti, daljero prometu z iznajdbami, o prosto- 
voljnih in prisilnih licencah ter o pospeševanju iznajdb vbur- 
ž.oaznih državah. V primeri s tem je posebno poučno naslednje 
poglavje o iznajdbah v socializmu, kjer je v desetih pododdelkih 
nanizana snov o vlogi'države pri pospeševanju iznajdb, o pred- 
metu, obliki, vsebini intrajanju varstva ter o zavarovanju oseb, 
o postopku za pridobitev iznajditeljskega ali rucionalizatorskcgn 
spričevala in patenta itd. V dodatku so uvrščeni vsi zakoniti pred- 
pisi, ki so v zvezi s snovjo te knjige. 

ZAKON O UPRAVNIH SPORIH IN ZAKON O JAVNEM 
PRAVOBRANILSTVU S KOMENTARJEM. 

državah. Knjiga je izredne važnosti za študij in  vsakomur po- 
treben pripomoček. Cena 88-dj*1- 

LJUDSKI ODBORI, ORGANI LJUDSKE SAMOUPRAVE. Spisal 
dr. Josip-Globevnik.'      . " -f 
Kniica na kratko opiše razvoj ljudskih odborov od dni narodno- 
osvobodilnega boja- pa do najnovejše ureditve, splošnega Zakona 
o Hudskih odborih in republiških zakonov p ljudskih odborih, 
opiše razlike med prejšnjo' in sedanjo ureditvijo in podrobno 
razlaga no.vo ureditev. Knjiga je nekak komentar k zveznemu 

sheme. Obseg 232 strani, cena 290 din 

V založbi »U r a d • c g a 1 i s t a,L R S« so izšle tudi 
publikacije Zavoda za statistiko in evidenco 

LRS: i 
TEORIJA STATISTIKE (Marijan Blejec). Cena 350 din. 

Stropnik Jože, Velenje 8J-, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0428419, reg. št. 5109, 
izdano 16. JI.  1951. 10919 

šabec Franc, Grobišče 1'oslojiio, 
osebno izkaznico, reg. št. 3462, ser. št. 
F-0615772,' izdano v  Postojni. 109*6 

Šifrer Franc, Jesenice, Cesta na Go- 
lico 13, šofersko izkaznico št. 1009.S 
tremi tuloni, izdano 1947 od Pokrajin- 
skega IS'ÜO zu Primorsko, veljavno za 
vse osebne in tovorne avtomobile do 
3 ton. UHO 

Sinko Jožefa, Ljubljana, Likozarjeva 
št. 5, osebno izkaznico, reg. št. 12115, 
ser. 0495425, izdano- v Črnomlju,    30987 

škalič Jože, Sv. Jako!) ob Savi, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 95156/51, ser. št. 
F-0115466, izdano v Ljubljani.       11199 

škerjanc Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 59258, ser. št. J1'— 
006154S, izdano v Ljubljani. 11278 

šknfta Joža, Stranska vas 8, Stična, 
osebno izkaznico, ••^. št. 9994, izdano 
v Stični. 11388 

šmaljeelj Rudolf, Oberli 55, osebno 
izkaznico ser. št. 0496954, reg. št. 15644, 
izdano v Črnomlju. 11080 

šniiic Pavla rojena Hren 50. XII. 1896. 
Draža vas 6, p. Loče pri Poljôanah, 
osebno izkaznico, reg. št. 20279/50, iz- 
dano 29. XII.  1950 v Poljčanali.     10328 

šoštarič IJinko, Sodinci 15, p. Velika 
Nc'delju, izkaznico za kolo znamke 
»Waffen«, št. S-I224781. 10675 

šprah Franc, Maribor, Smetanova 48, 
vozniško dovoljenje za voznika ama- 
terja, št. 4526. 11277 

.štih Peter, Maribor, Pobrežje, Zrkov. 
ska 85, osebno izkaznico, reg. številka 
48941, ser. številka 0049465,.izdano i951 
v Mariboru. . 11262 

Šulc Jože, Prečna 4, orožni list reg. 
št. 295. 11147 

Tomažič Anton, Dragoško 8, p. Pre- 
žgan je, osebno izkaznico št,-0160610, iz- 
dano od OLO Ljubljana okolica.   11516 

Tomažič Jože, Pregarjc, p. Obrov, 
roj. 8. VI. 1926, osebno izkaznico, reg. 
št. 3657, ser. št. 0550967, izdano v II. Bi- 
strici 5. XII. 1950. 111*54 

Tomažič Terezija, Maribor, Cankar* 
jeva 18, delovno knjižico, izdano mar- 
ca 1948 v Mariboru. 11248 

Trgovsko   podjetje   s   prehraiibenim'* 
blagom »Grudne, Maribor, Rotovžki irg 
2,   tablico  osebnega   avtomobila   »ško- 
da«, št. S-1055. Î1044 

Trinndafije D j ure, Ruše 256 nri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. Št. 55-1, 
ser. št. K-012520, za inozemce, izdano 
1951 od OLO Maribor okolica.       11268 

Truglas Rozn, Maribor, Tezno, Češka 
15, osebno izkaznico, reg. št. št. 1.7813, 
ser. šfevika 0025750, izdano 1931 v 
Mariboru. 11253 

Trup Jožefa, Gmajna 41, p. Slov. 
Gradec, osebno izkaznico, rei;, št. 19009., 
ser. številka 036619, izdano v Slot en jem 
Gradcu. " 11306 

Uran Nevenka, gospodinja, Jesenice 
Gor.) Gosposvetsku 33, osebno izkazni- 
co,- reg. št. 19817. ser. št. F-598127, iz- 
dano v Krškem.' 11006 

llršič Franc, Tržič, Glavni trg 18, 
osebno izkaznico reg. št. 5942, izdano 
od .OLO Kranj okolica.-'   i 11048 
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Yeis Elizabeta, Plintavee pri Zgor. 
Kungoti, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 26440, ser. številka 0191859, izdano 
1951 od O LO Maribor okolica.       11244 

Vidic Anton, Poljane n/.šk. Loko 38. 
osebno izkaznico, ser. št. 29309, reg. št. 
0208419, izdano v Kranju. 10018 

Vidic Marija, Mleščevo 31, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 9737, ser. št. F-0010047, 
izdano od O LO Ljubljana okol.     11200 

Vidmar Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico ser. št. F-0044158, reg. št. 
21848/50, izdano v Ljubljani. 11057 

Vogrinc Marko, Črne 26, p. Brežice, 
osebno izkaznico, reg. št. 142", ser. št. 
0366737, izdano v krškem. 1J23S 

Voje Marija rojena Krajšek 16. XII. 
1883, Trbovlje, Loke 300, osebno izkaz- 
nico, ser. št. F-0725293, reg. št. 9982. 
izdano v Trbovljah. 10SI7 

Vrstovšek Karel, Piršenbrcg 41, p. 
Globoko, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 11959, ser. številka 0377269, izdano 
v Krškem-. 11071 

Vuk Ignac, Žižki 49, p. Črcnšovci, roj. 
29. I. 1928, osebno izkaznico, reg. št. 
20046, ser. št. 0244556, izdano v Murski 
Soboti. v v 10304 

Winkler Frančiška, Grahovo 35, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 12815, ser. št. F— 
0621525, izdano  v  Postojni. 11279 

Wedam Klara, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. številka 54122/51, izdano v 
Ljubljani. ••43 

Zagoršek Ana, Marija Simžiia, 4ov. 
gorice, osebno izkaznico, reg. številka 
34976, ser. številka 0157123, izdano 1931 
v Mariboru. 1124() 

Zaletel Stane, Ljubljana, eu talon 
št. 5 vozniške knjižice št. 3002, izdan v 
Ljubljani. .11201 

Zavrnik Apoloni ja, Maribor, Smeta- 
nova 38, osebno izkaznico, reg. številka 
28577, ser. št. 0040209, izdano 5. II. 1951 
v Mariboru. 312b7 

Zemljak Marija, Ljubljana, Kavško- 
va 15, obmejno osebno izkaznico, reg. 
št. 39851, ser. št. 0051597, izdano v Ma- 
riboru. 11038 

Zorko Maks, Pollanca 24, p. Artiće, 
roj. 24., IX. 1915, osebno izkaznico, ser, 
št. 057778, reg. št. 12468. 1130" 

Zrim Ana, Trdkova 40, p. Kuznij, 
osebno izkaznico, reg. St. 40390, ser. št. 
0122300, izdano v Murski Soboti.    11007 

Zupane Ivan, roj. 14. VIII. 1901, Se- 
novo 67, osebno izkaznico, ser. številka 
0391670, reg. št. 47360, izdano v Kr- 
škem. 10921 

Žnbota Ivah, Okoslavci 77, p. Videm 
ob .ščavnici, osebno izkaznico, ser. št. 
0066984-, reg. št.  18157. 10795 

Žbona Miroslav, Podlovka 184, p. Gr- 
gar. Nova Gorica,, vojaško knjižico, 
osebno izkaznico in potrdilo o rovi 
osebni izkaznici. 9833 

Žendar Marija, Domžale, Muda 42, 
osebno izkaznico ser. St. 0470085.    10978 

Žigou Marija, Ajdovščine, Gregorči- 
čeva 1, osebno izkaznico, ser. št. 0327074, 
icg. Št. 31052, izdano v Gonei.       11112 

Žjender Ivan, Ljubljana, Levstikova 
25, osebno izkaznico, reg. št. 79781/51, 
ser. številka F—0102091, izdano v 
Ljubljani.   - 11589 

žnidaršič Ivanka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 50608/51, ser. številka 
0072918, izdano v Ljubljani. 11117 

DEMOGRAFSKA STATISTIKA (tir. Zivko Sifrer). Cena 240 din. 

S to knjižico smo dobili prvič statistični priročnik, ki nas seznanja 
s to važno panogo znanosti s posebnim ozirom na znanstvena 
dognanja pri nas. Čeprav je knjiga zamišljena kot gradivo za 
strokovne izpite iz statistične stroke, je zbral v njej avtor toliko 
pomembnih ugotovitev za demografski razvoj gibanja prebival- 
stva v Jugoslaviji in še posebej v Sloveniji v primerjalni analizi 
z drugimi deželami na svetu, da bo koristila vsakomur, ki se bo 
seznanil z njo. V uvodnem delu je obdelan pomen demografske 
statistike in kratek zgodovinski razvoj, prikazane so-statistične 
enote, biološki, družbeni, gospodarski, kulturni in regionalni 
znaki, ki usmerjajo študij te znanosti. Za nas je še posebno po- 
membno poglavje o popisih in naravnem gibanju prebivalstva, 
ki ponazoruje temeljne značilnosti popisa z dne 15. marca 1948, 
o načinu statističnega opazovanja pri naravnem gibanju prebi- 
valstva, o mehaničnem gibanju prebivalstva in zdravstveni stati- 
stiki. Delo, ki temelji na dognanjih svetovne in skope domače 
literature v tej stroki, končuje poglavje o demografskih koefi- 
cientih grupiranja, strukture in tablic, prikazujoč vzročne smeri 
naravnega prirastka prebivalstva s posebnim pogledom na rod- 
nost, umrljivost itd. Med besedilom, ki obsega 200 strani, je 
uvrščenih  mnogo preglednih tabel, slik  in diagramov. 

KRAJEVNI IMENIK LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE. 

Z odlokom z dne 18. aprila 1952 je bila naša republika razdeljena 
na nove upravno-teritorialne enote. Da se bo mogoče vsakemu 
kar najlaže seznaniti s to novo upravno razdelitvijo, si naj nabavi 
priročnik, ki obsega ' upravno razdelitev z vsemi popravki in 
abecedni jmenik vseh naselij s pripadajočimi občinami, okraji 
in poštami za vsako naselje posebej, za občine pa pristojna 
sodišča. Na kraju je imeniku priložen zemljevid z mejami občin 
in krajev. Cena 290 din. 

V začetku/leta 1953 bo izšla knjiga: 

LEKSIKON KRAJEV, NASELIJ IN ZASELKOV LJUDSKE 
REPUBLIKE SLOVENIJE s podatki po popisu prebivalstva 
iz leta 1948. 

Pred letom 1918 smo imeli Slovenci le posamezne repertorije za 
bivše razkosane pokrajine našega ozemlja. V stari Jugoslaviji 
je sicer*1 izšel leta 1939 splošen pregled bivše dravske banovine, 
ni pa bilo v njem velikega dela naše domovine. Slovenskega Pri- 
morja. Zato bo ta leksikon tembolj pomemben, ker bo tako rekoč 
po skoraj pol stoletju dajal pregled notranjega življenja prebi- 
valsta na ozemlju Ljudske republike Slovenije. Med drugim bodo 
v leksikonu za vsak kraj, občino oziroma okraj sumarični podatki 
o površini, številu in socialni strukturi prebivalstva, o upravi. 
Šolstvu, železniških postajali, nadmorski višini itd. 

• 

Pravna   fakulteta   univerze   v   Ljubljani   je 

v  založbi   >Uradnega  listaLRS«  izdala 

CIVILNO PRAVO (STVARNO PRAVO) (dr. Alojz Finžgar). 
Ì44 strani, cena 270 din. 

CIVILNO PRAVO, POSEBNI DEL OBVEZNOSTI (dr. Jurij 

Stempihar), III. del, 120 strani. Cena 270 din. 

V tisku je: 

ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA (dr. Siojan 
Pretnar), okrog 160 strani. 

Pri   delu   in   strokovnem   izpopolnjevanju   vam   bodo 
knjige „Uradnega lista LRS" dober tovariš in pomočnik. 

Naročafo se pri „Uradnem listu LRS", Ljubljana, Kidričeva 
3, poštni predal 836, dobijo pa se tudi v vseh knjigarnah 

Ixdaja »Uradni lisi LRS*, Direktor io Odgovorni urednik: dr. Rastkò Moćnik, ••••  tiskarna  »Toneta Tomšiča< v  Ljubljani. 
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čeo čas in deluje po' poirjenih pravi- 
'lih. 
• Delež znaša 100 din, ki se lahko 
vplača v obrokih. Člani jamčijo za ob- 
veznosti zadruge s petkratnim zneskom 
vpisanih  deležev. 

Ciani upravnega odbora soi 
Bervnr Gunstelj, knjigovodja, Žagar 

•Ivan in Prosen Franc, uslužbenca, Mle- 
ščevo,  Zaje  Franc,  uslužbenec,  Gore- 
nja vas,    Kastelic Franc,    predsednik 
KDZ, Mleščevo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 5. februarja 1952. 

Zt 1/52 — Zadr VIII 69/1      1197 
787. 

Besedilo: Založba »Kmečka knjiga«, 
Ljubljana. 

Po sklepu seje izvršilnega odbora Re- 
publiške zveze kmetijskih zadrug LRS 

1 v Ljubljani dne 8. V. 1952 so se spre- 
menila pravila v 1. členu: že obstoječi 
odstavek se označi a), na novo pa po- 

• stavi točka b), ki se glasi: oskrbovati 
kmetijski zadružni sektor s tiskovina- 
mi, papirjem in pisarniškimi potrebšči- 
nami. Za 8. členom se vnese 8. člen a), 
ki se glasi: Založba »Kmečka knjiga« 
ustanavlja po potrebi svoje poslovalni- 
co (trgovine na drobno), vendar po po- 
prejšnji odobritvi predsednika Rcpu- 
blišKc  zveze kmetijskih  zadrug  LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
.    dne 10. julija 1952. 

Zadr VIII 68/2 6520 
788. 

Besedilo: Kmetijska zadruga št. Vid 
pri Stični. 

Po sklepu občnega zbora 24. II. 1952 
so se spremenila zadružna pravila.' De- 
lež znaša 500 din. 

Izbrišejo se Smolej Franc, Jereb Lov- 
renc,   Dremelj   Anton,, Venceli   Ivan, 

, Kastelic Jože, Kastelic Knrol, .Medved 
Jože  in  vpišejo novi  člani  upravnega' 
odbora: 

Prime Jože, Male Češnjice 3, Kaste- 
lic Franc, Vel. Peco 9, Rus Frane, Pri- 

' stavlja vas 7, kmetje;  Bavdež Viktor, 
mizar, Vrhpolje 14, Grden Miha, kmet, 
Petrušnja vas  10. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. novembra 1952. 

Zadr V 188/5 10460 
"89. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
- druga »Janez Hribar«, Polica. 

Po sklepu občnega zbora 2. XI. 1952 
je zadruga prenehala poslovati \n pre- 
šla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej  s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji: 
Dcžman Janez, kmet, Police 55, Zi- 

herl Marija, kmet, delavka, Polica 11, 
Burger Avgust, kmet, Polica 7, Gio- 
ii im Janez, Peč 2, Boh Ivan, delavec, 
Duplica 4, ki podp.isujejo po dva sku-' 
pa j. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. novembra 1952. 

Zadr VIII 7/5    • 1068S 
790. 

Besedilo:. Mizarska zadrugu z ome- 
jenim jamstvom, Dravlje. 

Na ustanovnem zboru 9. XII. 1952 je , 
bila zadruga  ustanovljena  za  nedolo- 
čen čas in deluje po potrjenih pravi- 

Delež znaša 1000 din. Vsak član jam- 
či za obveznosti zadruge s 50krntnim 
zneskom zadružnega deleža. Upravni 
odbor sestavlja 5 do 9 članov. Za za-. 

drugo podpisujeta skupaj predsednik 
in tajnik upravnega odbora, v odsot- 
nosti enega izmed teh ga nadomešča 
poslovodja upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Kušar Slavko, Litostrojski blok V, 

Jarkoviî Jože, Vodnikova 55, senk Vik- 
tor, Na Korošici, vsi mizarji v Ljub- 
ljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  1. decembra  1952. 

Zt 25/52 — Zadr VIII 88/1    11038 
791. 

Besedilo: Založba »Kmečka knjiga«, 
Ljubljana. 

Izbriše se glavni knjigovodja Ilar- 
mel Milan in vpiše 

štucin Julijana, glavni knjigovodja, 
Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. decembra 1952. 

Zadr VIII 68/3 11064 
792. 

Besedilo: Kmetijsko obdelovalna za- 
druga, Cczanjevci. 

Vpišejo se člani reorganizacijske ko- 
misije, zadružniki: 

Babic Janez, Cezanjevci, predsednik, 
Blagovič Janez, Kamenščak, Dunaj 
Franc in Markovi'5 Franc, Cezanjevci, 
ki podpisujejo tako, da po dva od njih 
pristavita pod besedilo firme svoja 
podpisa. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 10. oktobra 1952. 

Zadr V 63 9485 
793. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j.. 
Ratkovci. 

Izbrišejo se Ozvatič Evgen, Kočiš Jo- 
sip, Lutar Elek, šraj Evgen Ilari Lud- 
vik in vpišejo novi izvoljeni člani' 
upravnega odbora: 

Malačič Geza, Kančevci. predsednik; 
Lcpoša Peter, Ratkovci, tajnik; carni 
Aleksander in Malačič Krnil. Kančevci,' 
Horvat Viljem, Fnrkaš Koloman in Ko- 
vač Janez, Lončarevci. 

Zadružni delež znaša odslej 500 din 
z lOkratnim jamstvom. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 3. novembra 1952. 

Zadr III 133 10101 
794. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Dol. Slaveči. 

Izbrišejo se Recck Ernest, Sabo, 
Alojz, Pozvek Franc, Fruinen Ludvik, 
Ferko Franc, Knap Franc in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega odbora 

Vratuša Anton, predsednik, Markoč 
Alojz, podpredsednik, Sabo Franc, taj- 
nik, Recek Franc, kmetje, Dol. Sla- 
veči. 

Okrožno sodišče y Mariboru 
dne 17. novembra 1952. 

Zadr III 80 10519 
795. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Vel. Poiana. •, 

Izbrišeta se- Ilozjan Franc, Zadravec 
Ivan in vpiše novi izvoljeni član 
upravnega odbora: 

Spilak Štefan, kmet. Vel. Polana. Kot- 
njek Jožef je predsednik, Špilak štefdn 
podpredsednik, Sobočnu Ivan pa tajnik 
odbora. 

Zadr II 99 10683 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 18. novembra 1952. -   .   . . 

796. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, z o. j., 

Gor. Lakoš. 
Izbrišejo se Tuške Vendei, šabjan 

Franc, Žag Josip, Tuško Josip, Bot Jo- 
sip in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Baligač Jožef, trgovec, Dolnji Lakoš, 
Tot Stefan, Kiralj Stefan, Muršić Ja- 
nez, kmetje, Gornji Lakoš. Baligač Jo- 
žef je predsednik, Murši'5 Janez pod- 
predsednik, Kliralj Stefan . pa tajnik 
odbora. Kot sopodpisovalec za zadrugo 
se vpiše Poženec Deziderij, knjigovod- 
ja, Gor. Lakoš. 

Zadr III 26 10864 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 22. novembra 1952. » 

797. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Murski črnci. 
Izbrišejo se Fliser Štefan, Maric Ko- 

loman, Rajner Vincenc, Maric Štefan, 
Kosednar Alojz, Forjan Janez in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega, od- 
bora: 

Ferenčič Anton, Serec Alojz, Mako- 
vec Anton, Jančar Vincenc, Novak Te- 
rezija, Lukač Nikolaj, kmetje v Mur- 
skih Črncih, Granfol Koloman je 
predsednik, Ferenčič Anton pa tajnik 
odbora. 

Vpiše se obrat: Zadružna gostilna v_ 
Murskih Črncih; ki bo točila vse alko-' 
holne pijače. 

Zadr III 109 10866 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Rogaševci. 
Izbrišejo se Mekiš Franc, Knaus 

Franc, Vidonja Alojz, Kranjec Avgust, 
Knaus Karelj Maric Avgust, Rogač 
Štefan in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Mekiš Alojz, Nuskova, predsednik, 
Markoč Jožef, Rogašovci, tajnik, Ma- 
ric Jožef, Rogašovci,-Hajdinjak Jožef, 
Sv. Jurij, Maric Friderik, Rogašovci, 
Maric Jožef, Nuskova, Ilajdinjak • Ju- 
rij, Sv. Jurij, Maric Alojz, Sv. Jurij, 
šandor Štefan. Nuskova. Mnrkoč Štefan 
je podpredsednik. 

Zadr III 12 10999 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 1. decembra  1952. 
798. 

Besedilo: Obrtniška proizvajalna in 
pridelovalnu zadruga kamnosekov z o. 
j. Legen, Troblje. 

Izbrišejo se Artmnn Ivan. Svetina 
Valentin, Gotovnik Jože in vpišejo no- 
vi   izvoljeni   čJani   upravnega  odbora: 

Svetina Mihael, Rotovnik Jurij, Art- 
man Anton, vsi v Legenu. Svetina Mi- 
hael je predsednik, Rotovnik Jurij taj- 
nik,  Sinfč  Jože  pa  blagajnik odbora. 

Zadružni delež znaša 1.000,din jam- 
stvo je lOkratno. 

Zadr III 22 10591 
Besedilo: Kmetijska zadruga v št. 

Rupertu na Dolenjskem. 
Na podlagi sklepa oljčnega zbora 6. 

IV. in 8. VI. 1952 so se spremenila za- 
družna pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga 
z o. j. v št. Rupertu. 

Člani odgovarjajo za obveznosti za- 
druge z 20kratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma dru- 
žinskega deleža, članski delež znaša 
500 din. 

Upravni odbor sestavlja 5—10 čla- 
nov. 
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Izbrišejo se Brezovar Matija, Gačnik 
Vinko, Hribar Ana, Podlesnik Vencelj, 
Primožič Janez, Jaki Jože in poobla- 
ščenci za sopodpisovanje: Gačnik Vin- 
cenc, Vrana Jože in Kastelic Marko ter 
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

.Brezovar Bojan, učitelj, št. Rupert 
31,. Prah Aleksander, et. Rupert 19, 
Gïicar Franc, Brinje 3, Gorenc Rafael, 
Ravne 19, Kuselj brane, kamnje 20, po- 
sestniki; Ravnikar Ciril, skladišnik, 
Kamnje 30, Zupančič Jože, Rakovnik 
30, Zidar I'rane, Trstenik 16, Kozlev- 
čar Leon, Slovenska vas 19, posestniki. 

Zadr III 25/8 10666 
•   ' Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 18. novembra 1932. 
?99. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j.. 
Hotiza. 

Izbrišejo se Horvat Matija, Farkaš 
Jožef, Kotnjek Martin, Zver Ivan, Ki- 
rec Štefan in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega' odbora: 

Žižek Vincenc, predsednik; Farkaš 
Ivan, tajnik; Oletič Boltežar, Tibaut 
Štefan in Kelnerič Franc, kmetje v 1 Io- 
tizi. 

Vpiše se obrat: Zadružna trgovina v 
Hotizi s poslovnim predmetom: Trgo- 
vina z mešanim blagom, s tobačnimi 
izdelki, cigaretnim papirjem in kmetij- 
skimi pridelki,- 

Zadr III 63 10865 
Besedilo: Kmetijska zadruga Scla- 

£umberk. 
Na zboru-16. III. 1932 so se spreme- 

nila zadružna pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom Sela-šumberk. 
članski delež znaša 500 din. Člani od- 

govarjajo za obveznosti zadruge z 
tokratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega, temeljnega oziroma družinskega 
deleža. 

Izbrišejo se Ozimek Miha. Kocjančič 
Miha, Trunkelj Ignac, Košlar Janez in 
vpišejo covi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Strmec Jože, Srla-šumbcrk 1. Rozina 
Franc, Sela-šumberk 10, Pajk Ignac, 
Babnu gora 2, Perko. Jože. Vrtače 4, 
kmetje. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 19. novembra 1952. 

Zadr • 140/6 10663 
800. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Št. Lovrenc. 

Na podlagi sklep:, občnega zbora z 
dne 21. III. in 10. IX. 1950 se izbrišejo 
Markovi« Alojzij, Gore Janez, Grden 
Franc, Novak Franc in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Grden Anton, kmet, Martinja vas, 
P.ugelj Anton, šol. upravitelj, št. Lo- 
vrenc, Dular Alojz, mizar, pomočnik, 
Krtina 8, Boljka Anton, kmet, Dolga 
njiva 4. 

•V letu 1951 in 1932 so bili ponovno 
izvoljeni dosedanji člani upravnega 
odbora: 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 25. novembra 1952. 

Zadr III 17/4 10966 
SOI. 

iBesedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Dol. Nemška vas. 

, Na podlagi sklepa zbora- 4. V. 1952 so 
se spremenila zadružna pra.^la. Člani 
odgovarjajo  za  obveznosti zadruge  z 

lOkratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega temeljnega oziroma družinskega 
deleža. Članski delež znaša od 500 do 
1000 din. Upravni odtor sestavlja 5—7 
članov. 

lzbrišejđ se Pakiš Ivan, Kostanjevec 
Franc, Gabrijel Tomaž in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Strajnar Janez, Dol. Ponikve 4, Mi- 
klič Anton, Rihpovec 18, Zupančič An- 
ion, Jezero 17, kmetje, Pate Miha, 
kmečki sin. Rodne 21, Gačnik Alojz, 
kmet, Češnjak 24. 

Zadr •• -129/6 11155 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Mirna. 
Na podlagi sklepa zbora 2. III. 1952 in 

13. XI. 1952 so se spremenila zadružna 
pravila. Članski delež znaša 500 dinar- 
jev. 

Izbrišejo se v 1. 1948 izvoljeni člani 
upravnega odboru: Mn/ina Slavko, Mo- 
žina Anton, Marin Vilko, Zakrajšek Ja- 
nez, Leskovce Franc, Kozole Alojz in 
Kocjan Julka in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Kolčne Ivan, Gorenja vas 3, Kolone 
Bojan, Mirna 6, Zupan Frane, Volčje 
njive 9, Rcbernik Franc, Dol. Sevnica 
2, kmetje; Grden Franc, mlinar, Zagor- 
ca 12, Bon Ivan, poe. sin, Zabrdje 1, 
Mrzelj  Ivan, pos. sin, Brezovica. 

Zadr II 128/7 11156 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 4. decembra 1952. 

Izbrisi      K^S^ 
802. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Žerovinci. • 

Zaradi   končane  likvidacije. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 30. oktobra  1952. 
Zadr III 116 10102 

803. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Sloven- 

ska vas. 
Ker se je spojila s Kmetijsko zadru- 

go z o. j., št. Rupert. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 18. novembra 1952. 
Zadr III 25/8 10667 

Trgovinski register 
Vpisi 

804. 
Besedilo: Grmovšek Viktor, gostilna 

(Trebnje). 
Imetnik:  Grmovšek Viktor, gostilni- 

čar. Trebnje št. 16. > 
Obratni predmet: Izvrševanje gostin- 

ske obrti. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 23. novembra 1952. 
Zt 274/52 — Reg 88 90/1     10697 

Razglasi sodišč 

Oklic o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo r tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče ni «nano, 
ca njihovo nevarnost in stroške, dokler 
se sami ne zglasijo ali ne imenujejo po- 

oblaščence 
Tožbe za razvezo zakona.- 

G  401/52 11394 
Trstenjak Marija, zasebnica, Cret 48 

pri  Gelju, proti Trstenjaku  Francu, 

bivšemu miličniku, roj. 22. X. 1928 v 
Rušah pri Mariboru, zdaj neznanega 
bivališča. Razprava bo 22. 1. 1953 ob 
8. uri pri tem sodišču, v sobi št. 52/11. 
Skrbnik je Vrane Albin, Celje, To- 
varniška 7. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne  13.  decembra  1952. 

G 761752-6 11186 
Völker Elizabeta, delavka v MTT Ma- 

riboru, Kej žar jeva 6, proti Völker Ma- 
ksimilijanu, brivskemu mojstru, nezna- 
no kje. Skrbnik je Kamušič Mitja, 
pravni referent pripravnik pri tem so- 
dišču. Razprava bo 12. I. 1953 ob 8. uri, 
soba ät. 86/11. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6.  decembra  1952. 

G 379/52 11066 
V pravdni zadevi tožeče stranke ne- 

doletnih Proseue Fride, Justine in 
Ferdinandu, ki jih zastopa mati Pod- 
brežnik Jiis'fina, gospodinja v Preva- 
1 ju li 15, zoper toženo stranko ležečo 
zapuščino po dne 23. V. 1952 umrlem 
Podbrežnikn Ferdinandu, rudarju iz 
Prevalj 15. je skrbnik Podbrežnik Fi- 
lip iz Prevalj 15. Razprava bo 29. XII. 
1952 ob 7.30 uri, v sobi št. 9 tega so- 
dišča. 
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu 

dne 22. novembra 1952. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
rrednotnic. katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, eicer se bodo 'vrednotnice   trekle 

za  ncvfcljame 
IR 310/52-3 9014 

Škulič Marija roj. Pivar, gospodinja 
v Veščici 12, prosi za amortizacijo iz- 
gubljene zavarovalne police št. 207.823 
Državnega zavarovalnega zavoda, rav- 
nateljstvo za LUS, poslovalnica Murska 
Sobota na ime škalič Josip, čeraelavci 
št. 21; zavarovanec isti, roj. 28. XI. 1920; 
zavarovalna vsota (6.110 din, nezgodna 
za primer smrti 18.000 din; koristnik 
prinositelj police; začetek zavarovanja 
1. IT. 1948, trajanje do 1. II. 1963. Pri- 
glasitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno  sodišče  v  Murski Soboli 
dne 50. septembra 1952. 

IR ^312/52-5 .   10620 
Kuplen Avguština, roj. Ferko, polje- 

delka v Rakičanu 114, prosi za amorti- 
zacijo izgubljene zavarovalne police 
št. 236.263 DZZ. ravnateljstva za LRS, 
poslovalnica Murska Sobota na ime 
Kuplen Karel, Rakičan 114,- zavarova- 
nec isti; zavarovalna vsota za primer 
naravne smrti ali doživetja 11.700 din, 
ob smrti zaradi nezgode 18.000 din: za- 
četek zavarovanja 1. VII. 1949, iztek 
.1. VII. 1959. Priglfisitveni rok: dva me- 
seca od te objave. 

Okrajno  sđđišče  v Murski Soboti 
dne 18. novembra 1952. 

IR 822/52 11040 
Olip Pavel, kmet, Lesce 55, prosi za 

amortizacijo izgubljene -življenjske 
police št. 17.239. izdane; 22. VI. 1937 od 
zavarovalne delniške družbe »Dunav*, 
v znesku 100.000 din. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno  sodišče  v  Radovljici 
dne 20. novembra 1952. 

T R 3366/52        r 108S9 
Kramberger-Kuzrna Danica, M. So- 

bota, Mladinska 17, prosi za amortiza- 
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Ministrstva in sveti vlade LRS 
208. 

Na podlugi drugega odstavka 25. člena uredbe o 
strokovnih šolali (Uradni list FLRJ, št. 39-47.9/52) in 
prvega odstavka 6. točke splošnega navodila o pri- 
dobitni strokovne izobrazbe delavcev s praktičnim 
delom v podjetju (Uradni list FLRJ, št. 54-635/52) 
izdajata Svet vlade LRS za prosveto in kulturo in 
Gospodarski svet vlade LRS 

pravilnik 
o opravljanju strokovnih izpitov za kvalificiranega 

in visoko kvalificiranega delavca 

• .   SPLOŠNE "DOLOČBE 

1. člen 

Po tem pravilniku delajo strokovni izpit: . 
i. za kvalificiranega delavca: 
a) nekvalificirani delavci v podjetjih, če so naj- 

manj 5 let delali v ustreznem poklicu in v tej dobi 
vsaj tri leta opravljali vsa glavna dela poklica, iz 
katerega delajo izpit, in če se k izpitu priglasijo naj- 
pozneje do 51. decembra 1953; 

b) polkvalificirani delavci v podjetjih, če so naj- 
manj tri leta opravljali vsa glavna dela poklica,; iz 
katerega delajo izpit; 

c) vajenci iz podjetij, obratov in delavnic, ki ne 
obiskujejo strokovne šole s praktičnim poukom, če 
so končali vajensko šolo ali drugo enako šolo in učno 
dobo, ki je predpisana za ustrezni poklic; 

2. za visoko kvalificiranega delavca: 
a) kvalificirani delavci, ki so v tej stopnji stro- 

kovnosti opravljali vsaj sedem let vsa glavna dela 
poklica, iz katerega delajo izpit. Sedemletna doba se 
računa pri delavcih, ki so bili prevedeni v naziv 
izučeni delavec, od dneva prevedbe, pri delavcih, pre- 
vedenih v naziv samostojni dolavec, od 1. januarja 
1948, pri delavcih prevedenih v naziv specialist, pa 
od 1. januarja 1946. Pri vseh drugih delavcih se sedem- 
letna doba računa od dneva, ko jim je bila priznana 
strokovnost kvalificiranega delavca; 

b) delavci, ki so bili prevedeni v naziv specialista 
po' uredbi o strokovnem usposabljanju in o nazivih 
delavcev in po predpisih, ki so bili .izdani na njeni ; 
podlagi, če so bili v ta naziv prevedeni s pogojem, da J 

napravijo strokovni  izpit za  visoko  kvalificiranega 
delavca (višji specialist, mojster). 

Določbe tega pravilnika ne veljajo za vajence v 
obrtništvu in tudi ne za osebe, ki so zaposlene v obrt- 
nih obratih. Strokovna izobrazba za kvalificiranega 
delavca se prizna vajencem v obrtništvu z opravljenim 
pomočniškim izpitom (Uradni list LRS, št. 41-194/51), 
izobrazba visoko kvalificiranega delavca pa se prizna 
obrtnim pomočnikom z opravljenim mojstrskim izpi- 
tom (Uradni list LRS, št. 41-195/51). 

2. člen 

Za zadeve, ki so s tem pravilnikom dane v pristoj- 
nost organom okrajnega ljudskega odbora, so v mestih 
in v mestnih občinah s posebnimi pravicami pristojni 
organi ljudskega odbora mesta oziroma ljudskega 
odbora mestne občine s posebnimi pravicami. 

SESTAVA IZPITNIH KOMISIJ 

3. člen 

Za opravljanje strokovnih izpitov za kvalificira- 
nega delavca iz vseh poklicev se za vsak okraj postavi 
izpitna komisija. 

Za opravljanje strokovnih izpitov za visoko kvali- 
ficiranega delavca iz vseh poklicev, se postavijo iz- 
pitne komisije samo s sedežem: 

v Celju za območje mesta Celje in okrajev: Celje 
okolica, Krško, Šoštanj in Trbovlje; 

v Gorici za območje okrajev Gorica in Tolmin; 
v Kranju za območje okrajev Kranj in Radov- 

ljica; 
v Ljubljani za območje glavnega mesta Ljub- 

ljana in okrajev Kočevje, Ljubljana okolica, Postojna 
in Sežana; 

v Mariboru za območje mesta Maribor in okrajev 
Ljutomer, Maribor okolica, Ptuj in Slovenj Gradec; 

v Murski Soboti za območje okraja Murska So- 
bota; 

v Novem mestu za območje okrajev Črnomelj in 
Novo mesto. 

Vendar lahko po zaslišanju ustreznih republiških 
gospodarskih zbornic ali prizadetega organa za gospo- 
darstvo okrajnega ljudskega odbora določi, da se za 
nekatere poklice opravljajo izpiti samo pri izpitni 
komisiji določenega okraja za območje več okrajev, 
ali za območje vse Slovenije. 
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4. člen 

Izpit za kvalificiranega oziroma visoko kvalifici- 
ranega delavca se dela pred pristojno izpitno komi- 
sijo. 

Predsednika in enega ali več njegovih namestni- 
kov ter potrebno število članov izpitne komisije ime- 
nuje za eno leto organ za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora, v katerega območju ima izpitna 
komisija svoj sedež. 

Člani komisije morajo biti osebe, ki se odlikujejo 
po strokovnem znanju in imajo ustrezno strokovno 
izobrazbo. 

Sedež izpitne komisije določi in objavi (na kra- 
jevno običajni način) organ za gospodarstvo okraj- 
nega ljudskega odbora, ki imenuje komisijo. Izpitna 
komisija za posamezne poklice lahko posluje tudi pri 
podjetju ali pri ustrezni gospodarski zbornici, če tako 
določi pristojni organ za gospodarstvo. 

Izpitna komisija ima svoj pečat. 

5. člen 

Za vsak posamezni izpit (iz ustreznega poklica) 
sestavi predsednik komisije izmed njenih članov iz- 
pitno komisijo; v izpitni komisiji so predsednik in 
dva člana ter potrebno število izpraševalcev. 

Če pa se izpitna komisija za posamezne poklice v 
okraju ne more sestaviti, dela kandidat po odločitvi 
organa za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
izpit pred izpitno komisijo najbližjega okraja, kjer 
se taka komisija lahko sestavi, kolikor ni za izpit 
iz takega poklica pristojna komisija, določena po 
drugem in tretjem odstavku 3. člena tega pravilnika. 

DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA IN ČLANOV 
IZPITNIH KOMISIJ 

6. člen 
Dolžnosti predsednika izpitne komisije so: 
1. da sklicuje seje komisije in jih vodi; 
2. da določa izpitne roke in razporeja izpite; 
3. da sestavi komisijo za posamezni izpit in ji 

predseduje ali pa za to določi namestnika; 
4. da nadzoruje delo izpitnih komisij, ki jim ne 

predseduje ter da skrbi za pravilno in enotno delo 
izpitnih komisij; 

5. da podpisuje odločbe in druge rešitve izpitne 
komisije. 

V odsotnosti predsednika komisije opravlja vse 
njegove dolžnosti eden od namestnikov, ki ga on 
določi. 

7. člen 

Dolžnosti članov izpitne komisije so: 
1. da se udeležujejo sej izpitne komisije in dajejo 

svoje mnenje o zadevah, ki jih predloži predsednik 
izpitne komisije v rešitev; 

2. da po predsednikovem razporedu sestavijo V" 
danem roku izpitne naloge in izpitna vprašanja; 

3. da pregledajo kandidatove izdelke in predlo- 
žijo o tem svoje poročilo; 

4. da sprašujejo in ocenjujejo kandidate. 

PRIPUSTITEV K IZPITU 

. 8. člen 

Pravico, delati izpit, imajo osebe iz prvega od- 
stavka 1. člena tega pravilnika. Prošnjo za pripusti- 

tev k izpitu vloži kandidat neposredno pri pristojni 
izpitni komisiji, v katere območju jo zaposlen. Ce pa 
kandidat ni zaposlen, vloži prošnjo pri izpitni komi- 
siji, v katere območju prebiva. 

Prošnji je treba priložiti poleg listin, ki doka- 
zujejo, da ima kandidat pogoje za opravljanje izpita, 
še mnenje podjetja o uspehih pri praktičnem delu v 
poklicu, iz katerega želi delati izpit. Kandidat, ki želi 
opravljati izpit za visoko kvalificiranega delavca, pa 
mora predložiti še potrdilo podjetja, da je v pred- 
pisani dobi opravljal kot kvalificirani delavec dela, 
pri katerih se zahteva velika natančnost izdelave in 
visoka kakovost dela, no da bi bilo tako delo samo 
od sebe zagotovljeno, ali pa so zahteva samostojno 
reševanje problemov pri izdelavi oziroma višje teore- 
tično znanje, kot pa je znanje, ki se zahteva od kvali- 
ficiranega delavca. 

9. člen 

Prošnja za pripustitev k izpitu se takoj vpiše v 
vpisnik za izpite kvalificiranih oziroma visoko kvali- 
ficiranih delavcev, nato pa se z vsemi prilogami pred- 
loži predsedniku izpitne komisije. Vpisnik ima obliko 
knjige.po vzorcu, ki je sestavni del tega pravilnika 
(priloga 1). Vpisnik vodi pristojna .izpitna komisija. 

Če kandidat nima pogojev za pripustitev k izpitu, 
izda predsednik odločbo, da so kandidat ne pripusti 
k izpitu, sicer pa pripusti kandidata k izpitu. 

Zoper odločbo, da se kandidat ne pripusti k iz- 
pitu, je dovoljena v 8 dneh po prejemu odločbe pri- 
tožba na organ za gospodarstvo, ki je imenoval izpitno 
komisijo. Ta organ odloČi dokončno. Če se pritožbi 
ugodi, pokliče predsednik izpitne komisijo kandidata 
k izpitu. 

Obvestilo o pripustitvi k izpitu mora biti kandi- 
datu vročeno tako, da se lahko pripravi na izpit, naj- 
manj pa 15 dni pred izpitom. Kandidatu je treba spo- 
ročiti kraj, dan in uro izpita in morebitne pripomočke, 
ki jih mora prinesti s seboj. 

POTEK IZPITA 

10. člen 

Izpit je javen in obsega praktični in teoretični 
del. Pri izpitu mora kandidat pokazati, da praktično 
in teoretično obvlada poklic, ki se ga je izučil in da 
lahko opravlja vsa dela kvalificiranega oziroma visoko 
kvalificiranega delavca tega poklica. 

Če kandidat iz opravičenih razlogov ne more priti 
k izpitu ali ne more nadaljevati že začetega izpita, 
mu sme izpitna komisija na njegovo prošnjo odložiti 
izpit. 

Če kandidat med izpitom samovoljno, brez opra- 
vičenih razlogov, odstopi od izpita, se šteje, da ga ni 
napravil. V tem primeru smo kandidat delati izpit 
šele po šestih mesecih. O tem izda komisija kandidatu 
pismeno in obrazloženo odločbo in to vpiše v vpisnik 
(prvi odstavek 9. člena). 

O izpitu se sestavi zapisnik po obrazcu, ki je 
sestavni del tega pravilnika (priloga 2). Zapisnik pod- 
pišejo predsednik in'člana izpitne komisije. 

11. člen 

Kandidat dela najprej izpit iz praktičnega, nato 
iz teoretičnega dela. 

Praktični del izpita obsega praktično nalogo in 
njeno teoretično pojasnitev. Izpitna komisija da prak- 
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tično nalogo kandidatu neposredno pred začetkom 
izpita in določi obenem tudi čas, v katerem jo mora 
kandidat izdelati. Za praktično nalogo da komisija 
kandidatu, naj izdela enega ali več predmetov iz svo- 
jega poklica. Če pa poklic ne dopušča, da bi kandidat 
izdelal predmet, določi komisija praktično nalogo kan- 
didatu tako, da kandidat skonča določeno delo v svo- 
jem poklicu in da izdela ustrezni načrt oziroma da 
kako drugače pokaže praktično delo svojega poklica. 

Pristojna izpitna komisija določi podjetje, v kate- 
rem bo kandidat delal praktično nalogo, mora pa za 
to prej dobiti privolitev vodstva tega podjetja. To 
podjetje mora preskrbeti material, ki je potreben za 
izdelavo praktične naloge, izdelani predmeti pa posta- 
nejo njegova last. 

Kandidat dela praktično nalogo pod nadzorstvom 
osebe, ki jo sporazumno določita predsednik izpitne 
komisije in direktor podjetja, v katerem dela kan- 
didat praktično nalogo. Ta oseba je odgovorna, da 
kandidat samostojno izdeluje praktično nalogo, in 
poda o tem izpitni komisiji svoje mnenje. Član izpitne 
komisije, ki ocenjuje kandidatovo praktično delo, se 
mora med izdelavo naloge osebno prepričati, kako 
kandidat dela nalogo. 

Če kandidat zaradi bolezni ali iz drugih važnih 
razlogov ne more skončati predpisanega izdelka o 
pravem času, mu lahko izpitna komisija na njegovo 
prošnjo podaljša rok za izdelavo predmeta. 

Po izdelavi praktične naloge mora kandidat pojas- 
niti pred izpitno komisijo, krko je nalogo delal in 
vse, kar je bilo s tem v zvezi, n. pr. obrazložiti nalogo, 
risbe, konstrukcijo strojev, tehnološki proces in drugo. 

Na podlagi izdelane naloge in danih pojasnil 
oceni izpitna komisija, ali je kandidat napravil prak- 
tični del izpita ali ne. Kandidat, ki ne napravi prak- 
tičnega dela izpita, ga sme ponoviti v roku, ki ga 
določi izpitna komisija. 

Če se ugotovi, da kandidat predmeta ni popol- 
noma samostojno izdelal, se izdelek ne oceni, hkrati 
izpitna komisija takemu kandidatu prepove oprav- 
ljanje izpita za tri mesece. 

12. člen 
K teoretičnemu delu izpita za kvalificiranega in 

visoko kvalificiranega delavca se pripustijo samo 
kandidati, ki so napravili praktični del izpita. 

Teoretični del izpita je pismen in usten ter obsega 
predmete teoretičnega strokovnega znanja in pred- 
mete splošne izobrazbe. 

Na dan, ki je določen za pismeno nalogo, sporoči 
predsednik izpitne komisije kandidatom pismeno na- 
logo s potrebnimi navodili. 

Pismeno nalogo morajo kandidati delati pod nepo- 
srednim nadzorstvom določenega člana izpitne komi- 
sije. Med izdelavo naloge kandidat ne sme brez dovo- 
ljenja nadzorujočega člana izpitne komisije zapustiti 
prostora, v katerem piše nalogo. Ko kandidat zgotovi 
nalogo, jo odda nadzorujočemu članu izpitne komisije. 

Ustni del teoretičnega dela izpita obsega najmanj 
po tri vprašanja iz vsakega predmeta. Vprašanja izbere 
kandidat z listki, ki jih potegne. Vprašanja morajo 
biti usmerjena na poklic, za katerega dela kandidat 
izpit, in morajo biti sestavljena tako, da komisija 
lahko oceni, ali ima kandidat potrebno teoretično 
znanje in ali obvlada snov, iz katere dela izpit. 

Po končanem teoretičnem delu izpita oceni iz- 
pitna komisija kandidatovo znanje. Če ima kandidat 

iz več kot dveh predmetov negativno oceno, dela še 
enkrat ves teoretični del izpita, sicer pa dela popravni 
izpit samo iz predmeta, v katerem je dobil negativno 
oceno. Rok za popravni izpit določi izpitna komisija. 

13. člen 

Teoretični del izpita -za kvalificiranega delavca 
obsega tele predmete: slovenščino, računstvo, blago- 
znanstvo, organizacijo in tehniko poslovanja v stroki 
kandidatovega poklica ter temelje gospodarskega si- 
stema in državne ureditve. 

Izpitna komisija lahko v sporazumu z organom, 
ki jo je imenoval, določi za posamezne poklice tudi 
druge predmete teoretičnega dela izpita, ki so važni 
za oceno strokovne usposobljenosti. 

Pismeno in ustno se delata slovenščina (narodni 
jezik) in računstvo, drugi predmeti samo ustno. 

Pismena naloga iz slovenščine obsega prosto temo 
s področja narodnega gospodarstva ali poklica, iz ka- 
terega dela kandidat izpit. 

Pismena naloga iz računstva obsega uporabno 
nalogo iz snovi zadnjega letnika vajenske šole za 
ustrezni poklic. 

Od teoretičnega dela izpita za kvalificiranega 
delavca so oproščeni in ga ne delajo kandidati, ki so 
uspešno končali vajensko šolo ali drugo enako šolo. 

14. člen 

Teoretični del izpita za visoko kvalificiranega 
delavca obsega tele predmete: blagoznanstvo, gospo- 
darsko računstvo, delovno in gospodarsko zakonodajo 
ter državno ureditev. 

Določbe drugega odstavka prejšnjega člena ve- 
ljajo tudi za te izpite. 

15. člen 

Natančnejši izpitni program za posamezne poklice 
ali skupine poklicev v posameznih strokah in gospo- 
darskih panogah predpiše na predlog ustreznih gospo- 
darskih zbornic republiški organ za gospodarstvo v 
sporazumu z republiškim organom za prosveto in 
kulturo. 

Do izdaje predpisa po prednjem odstavku dolo- 
čajo praktične naloge kandidatom posamezne izpitne 
komisijo na podlagi utrjenega obsega dela, ki ga 
opravlja kvalificirani oziroma visoko kvalificirani 
delavec v poklicu, za katerega dela kandidat izpit. Na 
enak način pripravijo izpitne komisije za teoretični 
del izpita vprašanja in naloge, pri tem upoštevajo 
učni program zadnjega letnika ustreznih strokov- 
nih šol. 

OCENJEVANJE 

16. člen 

Pri teoretičnem izpitu morajo biti ves čas navzoči 
predsednik in dva člana komisije. Komisija ocenjuje 
kandidate na tajnem posvetovanju z večino glasov. 

Kandidat se oceni posebej za uspeh praktičnega in 
posebej za uspeh teoretičnega dela izpita z oceno 
odlično, prav dobro, dobro, zadostno in slabo. Ocena 
slabo je negativna, druge so pozitivne. 

Uspeh izpita se oceni z oceno: »izpit je napravile 
oziroma >izpita ni napravil«. Ocene praktičnega in 



Stran 288 URADNI LIST Štev. 87 — 36. XU. 1952 

teoretičnega dela izpita ter končna ocena izpita se 
vpišejo v zapisnik o opravljanju izpita. 

Končna ocena se ne določi po aritmetični sredini 
posameznih ocen, ampak se oceni vse kandidatovo 
znanje, ki ga je pokazal pri izpitu. 

Ocena se kandidatu takoj pove, ko je izpit končan. 

Če oceni komisija, da kandidat izpita ni napravil, 
mora svojo odločbo obrazložiti. 

PONAVLJANJE IZPITA 

17. člen 

Izpit se sme ponavljati dvakrat. 

Kandidat, ki je bil iz praktičnega dela izpita oce- 
njen z oceno zadostno, iz teoretičnega dela pa iz treh 
ali več predmetov z oceno slabo, mora ponavljati oba 
dela izpita. Rok za tako ponavljanje izpita ne sme 
biti krajši od šest mesecev in ne daljši od enega leta. 

Kandidat, ki je bil iz praktičnega dela izpita oce- 
njen z oceno najmanj dobro, iz teoretičnega dela pa 
iz treh ali več predmetov z oceno slabo, ponavlja 
samo ves teoretični del izpita v roku, ki ga določi 
izpitna komisija. Rok pa ponavljanje tega izpita ne 
sme biti daljši od šest mesecev. 

Kandidat, ki je napravil praktični del izpita, iz 
teoretičnega dela izpita pa je dobil oceno slabo v 
enem ali dveh predmetih, ponavlja samo ta ali ta dva 
predmeta teoretičnega dela izpita v roku, ki ga določi 
izpitna komisija in ki ne sme biti daljši od treh me- 
secev. 

Kandidat, ki ni napravil praktičnega dela izpita, 
ponavlja izpit v roku, ki ga določi izpitna komisija in 
ki ne sme biti daljši od enega leta. Če je bil tak kan- 
didat vajenec, se mu za določeni rok podaljša učna 
doba. 

Zoper odločbe komisije, izdane po prednjih od- 
stavkih, je v 8 dneh po prejemu odločbe dovoljena 
pritožba. O pritožbi odloči dokončno organ,, ki je 
imenoval izpitno komisijo. Če se pritožbi ugodi, se- 
stavi predsednik komisije novo izpitno komisijo s 
člani, ki niso bili v prvi komisiji, in določi rok za 
izpit tako, da se dela izpit najpozneje v enem me- 
secu potem, ko prejme izpitna komisija odločbo pri- 
stojnega organa. Zoper odločbo nove izpitne komisije 
o uspehu ni pritožbe. 

Prošnjo za ponavljanje izpita mora kandidat od- 
dati izpitni komisiji, ki ga je negativno ocenila. 
Prošnji mora priložiti še potrdilo, da je bil v roku, 
ki mu je bil določen za ponavljanje izpita, zaposlen 
v poklicu, za katerega dela izpit. 

V upravičenih primerih (preselitev, premestitev 
itd.) lahko izpitna komisija na kandidatovo prošnjo 
odstopi prošnjo za ponavljanje izpita drugi pristojni 
izpitni komisiji. 

18. člen 

Če kandidat izpita ni napravil, ker je tudi pri 
ponovnem izpitu dobil negativno oceno in nima več 
pravice, redno ponavljati izpita, obdrži strokovno kva- 
lifikacijo, ki jo je imel pred izpitom. Če je bil tak 
kandidat vajenec, se mu prizna strokovna izobrazba 
polkvaljficiranega delavca ustreznega poklica. 

Taki kandidati lahko ponovijo izpit, če so od 
zadnjega izpita zaposleni na delu toliko časa, kot je 
določeno pod točko lb) in 2a) prvega člena tega 
pravilnika. 

IZDAJA SPRIČEVAL IN DIPLOM 

19. člen 

O kandidatu, ki je napravil izpit, pošlje izpitna 
komisija pismeno poročilo organu, ki je imenoval 
izpitno komisijo. To poročilo obsega priimek in ime 
kandidata, datum in kraj rojstva ter bivališče kandi- 
data, podjetje, v katerem je zaposlen kandidat, datum 
opravljenega izpita in poklic, za katerega je kandidat 
napravil izpit. 

Na podlagi takega poročila izda» pristojni organ 
za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora kandi- 
datu spričevalo oz. diplomo ustreznega poklica, spri- 
čevalo oziroma diplomo pa vpiše v seznam izdanih 
spričeval oziroma diplom. 

STROŠKI IZPITNIH KOMISIJ IN IZPITNE 
PRISTOJBINE 

20. člen 

Vse stroške z delom izpitne komisije plača organ, 
ki je imenoval izpitno komisijo. Stroški komisije se 
praviloma plačajo iz izpitnih pristojbin. 

21. člen 

Za opravljanje strokovnega izpita mora kandidat 
plačati izpitni komisiji izpitno pristojbino v določe- 
nem znesku. 

Višino pristojbine za posamezne poklice določi 
organ, ki je imenoval izpitno komisijo, in sicer tako, 
da znaša izpitna pristojbina za opravljanje izpita za 
kvalificiranega delavca največ 500 din, za oprav- 
ljanje izpita za visoko kvalificiranega delavca pa 
največ 800 din. 

če ponavlja kandidat izpit iz obeh delov izpita, 
mora znova plačati določeno pristojbino. 

če ponavlja kandidat izpit samo iz teoretičnega 
dela izpita, znaša izpitna pristojbina polovico dolo- 
čene pristojbine. 

Razen določenih pristojbin se od kandidata ne 
sme zahtevati nobena druga pristojbina. 

Članom izpitne komisije pripadajo nagrade po 
veljavnih predpisih. 

22. člen 

Pristojbina iz 21. člena tega pravilnika se vrne 
kandidatu ob njegovih stroških, če najpozneje tri dni 
pred pričetkom izpita poda izpitni komisiji izjavo, da 
odstopa od izpita. 

NADZORSTVO NAD IZPITI 

23. člen 

Delo izpitnih komisij nadzoruje organ, ki je ime- 
noval izpitno komisijo. 

Splošno nadzorstvo nad opravljanjem izpitov ima 
republiški organ za gospodarstvo, ki po potrebi izdaja 
v sporazumu z republiškim organom za prosveto in 
kulturo in drugimi državnimi organi navodila za izva- 
janje tega pravilnika. 
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Vsaka ustanova, 
vsako podjetje In 
vsak uslužbenec. 

ki hoče svoje delo res kvalitetno opravljati, 
potrebuje pri svojem delu publikacije založbe 

•i »URADm LIST 1RS 

Vsem naročnikom sporočamo, da je naročnina za 
leto 1953 neizpremenjena, to se pravi, da znaša 

ZA CELO LETO 540 DIN. 
Zaradi poenostavitve dela, natančnejšega pregleda, 

določitve naklade in da se izognemo nepotrebnemu 
pisanju in opominjevanju prosimo naročnike, naj nam 
naročnino za leto 1953 plačajo čimprej, najpozneje pa 
do 20. januarja 1953. S tem dnem bomo ustavili na- 
daljnje pošiljanje lista vsem, ki ne bodo imeli plačane 
celoletne naročnine vnaprej. 

Znesek nakažite na naš tekoči račun pri Narodni 
banki FLRJ, centrala za Slovenijo v Ljubljani, štev. 
601-90180-0. 

Od doslej izdanih knjig ima založba »Uradni list LRS« še 
med drugimi na zalogi še te publikacije: 

DRUŽBENI PLAN FLRJ za leto 1953.  Cena 30 din.   Dobi   se 
v upravi »Uradnega lista LRS«, Ljubljana, Kidričeva 5. 

POLITIČNA EKONOMIJA. Cena 50 din. 

ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI. Cena 12 din. 

ZBIRKA ZDRAVSTVENIH PREDPISOV. Cena 65 din. 

PREDPISI O NAZIVIH IN PLAČAH USLU2BENGEV DRŽAV- 
NIH ORGANOV. Cena 245 din. 
Zbirka, ki jo je izdal Sekretariat vlade LRS za personalno službo, 
vsebuje vse predpise, ki so izšli nedavno o nazivih in plačah, 
prevedbah, napredovanju, stopnji šol in tečajev* ki ustrezajo 
posamezni izobrazbi.za uvrstitev v naziv in napredovanje. Iz te 
zbirke se lahko poučimo o nazivih, plačah, prevedbi, napredo- 
vanju itd. v pisarniški službi,-v službi notranjih zadev, v fi- 
nančni, statistični, prosvetno-znanstveni is zdravstveni stroki, pri 
inšpekciji dela, dalje o plačah sodnikov, arbitrov, javnih tožilcev, 
umetnikov in železničarjev, o plačah in napredovanju v poštno- 
telegrafski in telefonski službi, v diplomatski-konzularni in vete- 
rinarski službi in vrsti drugih služb z območja državnih organov. 
Dodani so tudi predpisi o oskrbnini tistih, ki niso v delovnem 
razmerju, o organizaciji službe posredovanja dela, o delovnih, 
knjižicah, o potnih in selitvenih stroških ter o zvišanju dnevnic 
za uradna potovanja državnih uslužbencev. 

ZAKON O OBČINSKIH LJUDSKIH ODBORIH. Cena 38 din. 

ZAKON O OKRAJNIH LJUDSKIH ODBORIH. Cena "38 din. 

Razglasi in objave 

Register državnih     ! 
gospodarskih podjetij 

Vpisi 
2457. 

Besedilo: Zastopniški biro »Hermes«, 
Ljubljana. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št 11-1049/1-52 2 dne 6. XL 
1952. 

Gospodarska uprava: Gospodarski 
svet vlade LR Slovenije. 

Poslovni predmet: Opravljanje pred- 
hodnih poslov za sklenitev kupnih in 
prodajnih pogodb o storitvah in po- 
slov glede izpolnitve takih pogodb, v 
imenu tuje firme in na tuj račun (po- 
sredovanje) ; opravljanje posredoval- 
nih poslov s pravico sklepanja kupnih 
ali prodajnih pogodb o storitvah v, 
imen-j tuje firme in na njen račun (tr- 
govsko zastopništvo); opravljanje po- 
slov trgovskega zastopništva skupaj s 
servisno službo ter tehničnimi in dru- 
gimi storitvami (trgovsko-tehnično za- 
stopstvo); prodajanje blaga, ki ga tu- 
ja firma zaupa v konsignacijo (kon- 
signacijsko skladišče); biro opravlja 
posle iz točk b) in c) lahko tudi v svo- 
jem imenu in na svoj račun. 

Za podjetje podpisujeta: 
dr. Levičuik Miloš, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zak pooblastil in pra- 
vil podjetja. Jelen Vilko, računovodja, 
sopodpisuje listine po 47. členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 24. novembra. 
Št 243-418-1952 •84 

2458. 
Besedilo Elektrotehnično podjetje 

»Eektrotehna«. 
Poslovni predmet: Nabava in razde- 

ljevanje elektrotehničnega materiala 
ter projektiranje; montiranje in Vzdr- 
ževanje vseh vrst elektrotehničnih na- 
prav. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba S-zak št. 6•2 z dne 30. XII. 
1947; z odločbo predsedstva vlade 
LRS, št. •-632/2-52 z dne 30. VII. 1952 
je bilo podjetje preneseno v pristoj- 
nost MLO za glavno mesto Ljubljana. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, svet za gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Križaj Marjan, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja; križ Branko, žef komerciale, v od. 
sotnosti direktorja, v istem obsegu, ia 
Obradovič Anka, glavni računovodja, 
ki sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 

MLO  glavno  mesto Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 

dne 6. decembra 1952. 
Št G 4979/52 11208 

2459. 
Besedilo: Državno obrtno podjetje 

>Jugo-Mercedes-Service», Ljubljana Ti- 
tova 24, skrajšano: »Jugo-Mercede»- 
Serrice«, Ljubljana. 
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Poslovni predmet: Izvrševanje gene- 
ralnih, srednjih in servisnih popravil 
motornih vozil. 

Ustanovitelj podjetja: MLO glavne- 
ga mesta Ljubljana, odločba Tajn št. 
1687/52 z dne 26. XI. 1952. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Ljubljana, svet za  gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kržišnik Tone, dixektor, in Babnik 

Vera, knjigovodja. 
G St. 5187/52     11210 

Besedilo: Državno gostinsko podjet- 
je >Podgora«, Ljubljana, Šentvid 93, 
skrajšano: Gostinsko podjetje »Pod- 
gora<, Šentvid — Ljubljana. 

Poslovni predmet: Izvrševanje vseh 
«adev. ki spadajo v področje gostiln. 

Ustanoviteli podjetja: MLO glavnega 
mesta Ljubljane z odločbo Preds št- 
154/52 z dne 23. IV. 1952. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Ljubljana, svet 2a gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujejo: Kušar An- 
ton, upravnik, Klopčic Jože, računo- 
vodja, in Sos Jelka blagovni knjigo- 
vodja. 

G-St. 5226'52 11209 
MLO za glavno mesto Ljubljana, 

oddelek za gospodarstvo 
dne 8. decembra 1932. 

8460. .    , 
Besedilo: »Mesopromet« Občinskega 

LO Rečica. 
Poslovni predmet: Nakup klavne ži- 

vine, prodaja mesa na drobno. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: Obe. LO Rečica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Videčnik Matija, poslovodja in Kle- 

men Franjo po zakonitih pooblastilih. 
Št. 11-4687/78-1952 11096 

Besedilo: >Žaga in stolarna« Občin- 
skega LO Rogatec. 

Poslovni predmet: Rezanje lastnega 
in tujega lesa, izdelovanje stolov in 
drugih mizarskih izdelkov. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: Občinski LÓ Rogatec, odloč- 
ba št. 319/355'2-l952 z dne 3. XI. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
škerbec Franc, upravnik po zakoni- 

tih pooblastilih, Lah Matilda, knjigo- 
vodju listine po 47. členu szdgp. 

St. 11-1572/594952 11097 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne 3. decembra 1952. 
2461. 

Besedilo: Delavsko uslužbenska re- 
stavracija Rudnik — Kočevje. 

Poslovni predmet: Oskrbovanje de- 
lavcev in nameščencev rudnika s pre- 
hrano, točenje pijač. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj: 
LO mestne občine Kočerje, odločba št. 
1109/1-52 Z dne 5. IX. 1952. 

Za podjetje podpis-•••: 
ätimac Anton, upravnik, samostojno, 

v okviru zakonskih pooblastil in pra- 
vil podjetja. 
OLO Kočevje, oddelek za gospodarstvo 

dne 22. novembra  1952. 
ât. 3878/l-5Z'0S 11288 

2462. 
Besedilo: Mestno čevljarstvo, Bršljin 

(Novo mesto, Bršljin 33). t 
Poslovni predmet: šivanje nove in 

popravljanje stare moške, ženske in 
otroške obutve. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: LO MO Novo mesto. 

ZAKON O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUDSKIH ODBOR- 
NIKOV LJUDSKIH ODBOROV. Cena 38 din. 

OBRAZCI K ZAKONU O VOLITVAH IN ODPOKLICU LJUD- 
SKIH ODBORNIKOV LJUDSKIH ODBOROV. Cena 90 din. 
Pri vsakdanjem praktičnem opravljanju dela in uporabi zakonitih 
predpisov je nepogrešljiva periodična zbirka splošnih registrov 
predpisov, ki Vam prihranijo mnogo truda in časa pri iskanju 
posameznih zakonitih predpisov. Tudi te je izdala založba »Uradni 
list LRS«, in sicer: 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1945-1947. Cena 
60 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1949. Cena 55 din. 
(Za leto 1948 je že razprodan.) 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1950. Cena 120 din. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1951. Cena 280 din. 

Omenjene periodične publikacije vsebujejo predpise, ki so bili 
objavljeni v Uradnem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS 
• SN US oziroma LUS, v Finančnem zborniku, Vestniku urada 
za cene, Vestniku organov za cene. Službenih obvestilih zvez- 
nega urada za cene in Vestniku Prezidija Ljudske skupščine 
FLRJ. Snov je urejena po abecednem redu in časovnem razdobju, 
z glavnimi in stranskimi gesli, v zadniih zbirkah pa so tudi po- 
membnejši članki, obvestila, uradne objave in aktualna vprašanja 
s področja gospodarstva in financ, ki so bila objavljeno v Finanč- 
nem zborniku. Za vse je ta zbirka zelo koristen pripomoček, 
posebno še, ker bodo sledile v prihodnje za vsako leto redne 
publikaciji- mettra zakonitih predpisov. 

Društvo pravnikov LRS je v založbi »Uradni 
list LRS<  izdalo  tele knjige: 

PRAVNA NARAVA ODLOČB V UPRAVI (univ. prof. dr. L. 
Vavpetič). Cena 145 din. 

ZAKON O IZVRŠITVI KAZNI (s pripombami). Cena 65 din. 

TARIFA  ZA   NAGRADE  ODVETNIKOV  S  PRAVILNIKOM. 
Cena 35 din. 

DOKUMENTI O RAZVOJU LJUDSKE OBLASTI   (univ. prof. 
dr. Maks Snuderl). Bros. 66 din, v polplatno vezano 78 din. 
Knjiga obsega 162 dokumentov, od razglasa CK KPS na slovensko 
ljudstvo konec aprila 1941 do ukaza o imenovanju Narodne vlade 
Slovenije dne 5. maja 1945; to so pravni dokumenti iz narodne 
osvobodilne vojne Slovenije s pomenom zakona ali najvišje 
norme, izdane od vrhovnih organov. 

GRADIVO #ZA  UPORABO  ZAKONA  O  ZAKONSKI  ZVEZI 
(dr. Bogdan Petelin). Cena 10 din. 

IZNAJDITELJSKA DELAVNOST IN NJENA UREDITEV V 
NAŠI DR2AVI (univ. prof. dr. Stojan Pretnar). Cena 52 din. 
Uvodnim besedam o tehniki kot družbeno-ekonomskem činitelju 
sledo poglavja o iznajdbah v kapitalizmu z zgodovinskimi in sta- 
tističnimi podatki, o predmetih patentnega varstva in osebah, ki 
so zavarovane s patenti, dalje o prometu z iznajdbami, o prosto- 
voljnih in prisilnih licencah ter o pospeševanju iznajdb v bur- 
žoaznih državah. V primeri s tem je posebno poučno naslednje 
poglavje o iznajdbah v socializmu, kjer je v desetih pododdelkih 
nanizana snov o vlogi države pri pospeševanju iznajdb, o pred- 
metu, obliki, vsebini in trajanju varstva ter o zavarovanju oseb, 
o postopku za pridobitev iznajditeljskega ali racionalizatorskega 
spričevala in patenta itd. V dodatku so uvrščeni vsi zakoniti pred- 
pisi, ki so v zvezi s snovjo te knjige. 

ZAKON O UPRAVNIH SPORIH IN ZAKON O JAVNEM 
PRAVOBRANILSTVU S KOMENTARJEM. 
Na to publikacijo še posebej opozarjamo. Komentar sta sestavila 
sodnika Vrhovnega sodišča LRS Krajšek Anton in Marc Pavel 
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in se je snov prediskutirala na sekcijah Društva pravnikov LRS. 
Vsak člen je komentiran in osvetljen s teoretične in praktične 
strani. Pri ustreznih členih je opisana tudi ureditev v drugih 
državah. Knjiga je izredne važnosti za študij in vsakomur po- 
treben pripomoček. Cena 88 din. 

LJUDSKI ODBORI, ORGANI LJUDSKE SAMOUPRAVE. Spisal 
dr. Josip Globevhik. 
Knjiga na kratko opiše razvoj ljudskih odborov od dni narodno- 
osvobodilnega boja pa do najnovejše ureditve, splošnega zakona 
o ljudskih odborih in republiških zakonov o ljudskih odborih, 
opiše razlike med prejšnjo in sedanjo ureditvijo in podrobno 
razlaga novo ureditev. Knjiga je nekak komentar k zveznemu 
zakonu in republiškemu zakonu o ljudskih odborih. Prikazana 
so tudi glavna nnčela s področja volitev in odpoklica odbornikov 
ljudskih odborov. Nekatera vprašanja nazorno pojasnjujejo tudi 
sheme. Obseg 252 strani, cena 290 din. 

V založbi »Uradnega lista LRS« so izšle tudi 
publikacije Zavoda za statistiko in evidenco 
LRS: 

TEORIJA STATISTIKE (Marijan Blejec). Cena 350 din. 
DEMOGRAFSKA STATISTIKA (dr. 2ivko Sifrer). Cena 240 din. 

S to knjižico smo dobili prvič statistični priročnik, ki nas seznanja 
s to važno panogo znanosti s posebnim oziroin na znanstvena 
dognanja pri nas. Čeprav je knjiga zamišljena kot gradivo za 
strokovne izpite iz statistične stroke, je zbral v njej avtor toliko 
pomembnih ugotovitev za demografski razvoj gibanja prebival- 
stva v Jugoslaviji in še posebej v Sloveniji v primerjalni analizi 
z drugimi deželami na svetu, da bo koristila vsakomur, ki se bo 
seznanil z njo. V uvodnem delu je obdelan pomen demografske 
statistike in kratek zgodovinski razvoj, prikazane so statistične 
enote, biološki, družbeni, gospodarski, kulturni in regionalni 
znaki, ki usmerjajo študij te znanosti. Za nas je še posebno po- 
membno poglavje o popisih in naravnem gibanju prebivalstva, 
ki ponazoruje temeljne značilnosti popisa z dne 13 marca 1'MS, 
o načinu statističnega opazovanja pri naravnem gibanju prebi- 
valstva, o mehaničnem gibanju prebivalstva in zdravstveni stati- 
stiki. Delo, ki temelji na dognanjih svetovne in skope domače 
literature v tej stroki, končuje poglavje o demografskih koefi- 
cientih grupiranja, strukture in tablic, prikazujoč vzročne smeri 
naravnega prirastka prebivalstva s posebnim pogledom na rod- 
nost, umrljivost itd. Med besedilom, ki obsega 200 strani, je 
uvrščenih mnogo preglednih tabel, slik in diagramov. 

KRAJEVNI IMENIK LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE. 
Z odlokom z dne 18. aprila 1932 je bila naša republika razdeljena 
ua nove upravno-teritorialne enote. Da se bo mogoče vsakemu 
kar najlaže seznaniti s to novo upravno razdelitvijo, si naj nabavi 
priročnik, ki obsega upravno razdelitev z vsemi popravki in 
abecedni imenik vseh naselij s pripadajočimi občinami, okraji 
in poštami za vsako naselje posebej, za občine pa pristojna 
sodišča. Na kraju je imeniku priložen zemljevid z mejami občin 
in krajev. Cena 290 din. 

• 

Pravna  fakulteta  univerze  v   Ljubljani  je 
v  založbi  »Uradnega  1 i s t a L R S<  izdala 
CIVILNO   PRAVO   (STVARNO PRAVO) (dr. Alojz Finžgar), 

144 strani, cena 270 din. 
CIVILNO   PRAVO,   POSEBNI   DEL  OBVEZNOSTI   (dr. Jurij 

Stempihar), •. del, 120 strani. Cena 270 din. 

V tisku je: 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA (dr. Stojnn 

Pretnar), okrog 160 strani. 

Pri delu in strokovnem izpopolnjevanju vam bodo 
knjige „Uradnega lista LRS" dober tovariš in pomočnik. 

Naročajo se pri „Uradnem listu LRS", LJubljana, Kidričeva 
5, poštni predal 336, dobijo pa se tudi v vseh knjigarnah 

Za podjetje podpisujejo: 
Zupančič Anton, upravnik, ki podpi- 

suje po 13. členu szdgp sam, v prime- 
rih 47. člena pa skupaj z njim višji 
knjigovodja obrtnih podjetij Grimšič 
Rajko, kot njun namestnik bo sopod- 
pisoval Zupančič Alojzij, načelnik go- 
spodarskega oddelka. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 14. oktobra 1952. 
Št. Ill 3543-53/2-52 9676 

2463. 
iiesedilo: Mestno krojaštvo, Bršljin 

(Novo  mesto,  Kolodvorska 2). 
Poslovni predmet: Krojenje in šiva- 

nje novih, predelava in poprava starih 
moških oblek in krojev ter ženskih 
plaščev in kostumov. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: LO MO Novo mesto. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kump Jože, upravnik, ki podpisuje 

samostojno, v primerih 47. člena szdgp 
pa skupaj z njim višji knjigovodja 
obrtnih podjetij Grimsiî Rajko, kot 
njun namestnik sopodpisuje Zupančič 
Alojzij, načelnik gospodarskega od- 
delka. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 15. oktobra 1952. 
žt. III 5346-5•1-52 9677 

2464. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z meša- 

nim blagom na drobno in ua debelo, 
Trebnje. 

Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
blaga na drobno in na debelo. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
podjetja: Občinski LO Trebnje. 

Za  podjetje podpisuje: 
Sila   Ignac,   direktor,   samostojno,   v 

primerili 47. ilena zsdgp pa skupaj z 
njim Kolenc Lojzka, računovodja. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 25. novembra 1932. 
H-4297-55/2-52 11122 

2465. 
iiesedilo: Krajevno gospodarsko 

podjetje »čevljarstvo«, Oolotuica. 
Poslovni predmet: Izdelava novih 

in popravilo starih čevljev. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: KLO Oplotnica. 
Za podjetje podpisujeta: 
Jîlcnko Ivan, upravnik, in Pozne 

Eia, računovodja. 
OLO Poljčane poverjeništvo za finance 

dne 4. aprila  1952. 
Št.  1307/52 3524 

Spremembe 
2466. 

Besedilo: Soške elektrarne, Nova Go- 
rica. 

Vpiše se Meško Boris, finančni knji- 
govodja, ki sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 14. novembra 1932." 
Št245-181/7-1932 10904 

2467. 
Besedilo: Soške elektrarne, Nova Go- 

rica. 
Izbriše se ing. Doberšek Mirko in 

vpiše 
Zaiti   Angel,     višji  spec,   pogonski 

električar,    ki podpisuje v  odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana 

dne 21. now;.'.i.; 10-2. 
Št. 243-lbl/l-iy32 10S92 
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Besedilo: Topilnica in val jama cin- 
ka, Celje. 

Vpišejo se: 
ing. Stegenšek Klemen, glavni inže- 

nir, ki podpisuje v odsotnosti direk- 
torja, v istem obsegu; ing. Pipuš Iskren, 
upravnik metalurških obratov, ki pod- 
pisuje v odsotnosti direktorja in glav- 
nega inženirja, v istem obsegu kot di- 
rektor; Justin Felicijan, glavni raču- 
novodja, sopodpisuje listine po 47. čle- 
nu szcfgp, in Pečar Ludvika, knjigovod- 
ja, sopodpisuje v odsotnosti gl. računo- 
vodje, v istem obsegu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 26. novembra 1952. 
Št. 243-173/4-1952 11183 

2468. 
Besedilo: »Interrrade«, podjetje za 

mednarodno  trgovino, Ljnbljana. 
Razširi se pooblastilo za podpisova- 

nje gl. računovodje Hellerja Ivana, da 
kot namestnik podpisuje v odsotnosti 
direktorja samostojno listine splošne- 
ga pomena. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 1. decembra 1952. 
Št. 243-384/2-1952 11181 

2469. 
Besedilo: Tovarna usnja, Šmartno 

pri Litiji. 
Izbriše se: Aleksdč Božidar in vpi- 

šeta 
Žerovnik Aleksander, glavni računo- 

vodja, ki sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp, in Verček Silva, finančni 
knjigovodja, ki sopodpisuje v odsot- 
nosti glavnega računovodje, v istem 
obseg-u. 

Št.  243-166/4-1932 11180 
Besedilo: »Alpina«, tovarna čevljev, 

žiri. 
Vpiše se Mlinar Anica, upravnik 

obratno menze v Stari vasi, ki v odsot- 
nosti direktorja aH glavnega računo- 
vodje sopodpisuje za menzo, v istem 
obsegu. 

Št.   243-45/Ì-1952 11179 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 3. decembra   1952. 
2470. 

Besedilo: /•Slovcnijutekstil«, podjetje 
za izvozno-uvozne posle tekstilne indu- 
strije, Ljubljana. 

Poslovni predmet: Izvrševanje izvo- 
za in uvoza tekstilnih surovin, poliz- 
delkov  in izdelkov. 

Vpiše se 
Batista Hilda, sekretar, ki podpisuje 

v odsotnosti direktorju, v istem ob- 
segu. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 4. decembra 1952. 
Št. 243-355/2-1952 11177 

2471. 
Besedilo: Tovarna učil, Črnomelj. 
Izbriše se Skok Alojzij in vpiše 
Krajne Zvonimir, ravnatelj, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zak. po- 
oblastil in pravil podjetja. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 5. decembra 1952. 
Št.  243-221/8-1952 11176 

2472. 
Besedilo:   Industrija   naravnega   in 

umetnega kamna, Ljnbljana. 
Besedilo odslej:  »Mineral«, industri- 

i*n   naravnega   in   umetnega   kamna, 
.jnbljana. 

Št. 243-183/5-1952 11174 

Besedilo: Rudnik rjavega premoga 
Trbovlje-Hrastnik. 

Poslovni predmet odslej: Pridobiva- 
nje in prodaja rjavega premoga ter 
rudarska gradbena delavnost. 

Št. 243-389/3-1952 11175 

Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 
dne 6. decembra 1952. 

2473. 
Besedilo:    >Harmonika«    (Ljubljana, 

Titova  35a). 
Izbriše se Mazi Krista in vpiše 
Pečnik Anton, računovodja. 

MLO na glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za  gospodarstvo 

dne 31. oktobra 1952. 
št. C 4324/52 10158 

2474. 
Besedilo:   Mestno   podjetje    »Totra<c 

(Ljubljana, Fužine 133). 
Izbriše se Zakrajšek Alojzij in vpiše 
Nadižar Tine, upravnik. 

MLO na glavno mesto Ljubljana, 
oddelek  za  gospodarstvo 

dne 2.  decembra  1932. 
št G   3055-52 11100 

2475. 
Besedilo: Podjetje za izdelovanje in 

prodajo krznenih izdelkov »Krzno«, 
(Li"ìbljana. Mostni trg 5). 

Izbriše so Črnivec Anton  in  vpiše 
Beseničar  Anton,  upravnik. 
MLO za  glavno mesto «Ljubljana, 

C. št. 5312/52 11456 
2476. 

Besedilo: Podjetje za izvoz in uvoz 
»Ljubljann-Eksport« (Ljubljana, Tito- 
va 3). 

Izbriše   so   AvSič   Ivan,   direktor   in 
vpiše 

štemberger Drago, direktor. 
Sedež  odslej:  Ljnbljana,  Tomšičeva 

2/1. 
G št. 5275/52 11457 

MLO za  glavno mesto Ljubljana, 
oddelek za gospodarstvo 
dno   11.  decembra   1952. 

2477. 
Besedilo:    »Strojno  pletilstvo«  KLO 

Ratanskn vas. 
Besedilo  odslej:   »Pletilstvo«  Občin- 

skega LO Rogaška Slatina. 
Izbriše  se Stranšck  Slavica,  računo- 

vodju. 
OLO' Celje  ok., odd. za gospodarstvo 

dno 4. novembra  1952. 
št.  11-5877/81-1952 10243 

2478. 
Besedilo:   »Strojno   mizarstvo*   KLO 

Rogatec. 
Besedilo  odslej:  »Mizarstvo« Občin- 

skega LO, Rogatec. 
Izbrišeta se Cesar Josip in Gregurič 

Vera  in  vpišeta: 
Železni k Frane in Kobi Vladimir, ki 

podpisujeta skupaj s poslovodjem, po 
zakonitih pooblastilih. 
OLO Celje ok„ odd. za gospodarstvo 

dne 3. decembra 1932. 
Št. 11-4540/10-1952 11095 

2479. 
Besedilo:  »Kino«  Pohorje KLO Slo- 

venske Konjice. 
Besedilo odslej: »Kino« Pohorje Me- 

stnega   obč.  LO  Slovenske  Konjice. 
Izbrišeta   so   Ad laič  Adolf  in  Goš- 

nik Mariju ter vpiše 

Strcin Janko, upravnik, ki podpisuje 
samostojno, po  zakonitih  pooblastilih. 
OLO Celje ok., odd. za gospodarstvo 

dne  13.  novembra  1952. 
Št. H-3877/39-1932 10572 

2480. 
besedilo: Podjetje Mestna pekarna, 

Metlika. 
Izbriše se Milojevič Marija in vpise 
Koren  Jure, upravnik, ki podpisuje 

skupaj   s  knjigovodjem,  po  zakonitih 
predpisih in pravilih podjetja. 
OLO Črnomelj,   odd. z.a gospodarstvo 

dne 6. decembra 1952. 
11212 

2481. 
Besedilo: Gradbeno remontno pod- 

jetje v Vipavi. 
Besedilo odslej: Remontno podjetje 

Vipava. 
Gospodarski voditelj: Občinski LO 

Vipava. 
Ža podjetje podpisujejo: 
Premrii   Marija,  knjigovodja,  name- 

sto Trlikar Milke, ki jo odstopila, in 
Petrovšek  Franc,  skladiščnik. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 15. novembra 1952. 
Št. II/2-OS-100O'113      •   10954 

2482. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Želez- 

niua«, Jesenice. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjetje 

na veliko in malo >železnina«, Jese- 
nice. 
LO MO Jesenice, odd. za gospodarstvo 

dne 27. novembra 1932. 
Št.  11/6-1226/5-1952 10990 

2483. 
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje 

»Gorica« v Novi Gorici. 
Izbriše se Slokar Anton, komercial- 

ni pomočnik in vpiše 
Grbec Ivan,  glavni  računovodja, ki 

bo podpisoval za podjetje. 
OLO Gorica, oddelek za gospodarstvo 

dne 9. decembra 1952. 
št.  II'2-OS-1000/119-52        1322 

2484. 
Besedilo: Uprava državnih zgradb, 

Domžale. 
Izbrišejo se Vilar Felicijan, Vobič 

Ciril. Kavčič Jože, Ilabjan Franc in 
vpišejo: 

SaSnik Ivan upravnik, Ravnikar Ma- 
rija računovodja, Grabnar Milena, 
knjigovodja, Vilar Felicijan, predsed- 
nik gospodarskega sveta pri MLO. 
Upravnik podpisuje samostojno, spise 
finančnega in kreditnega pomena pa 
skupaj z računovodjem, ki ga v od- 
sotnosti nadomešča knjigovodja pod- 
jetju. 
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance 

dne  25.   januarja   1952. 
Št. 190/1952 978 

2485. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Kavar- 

na Jelkac, Kočevje. 
Št. 4027/2 •••* 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Rog«, 
Kočevje. 

št. 4050/1 11036 
Pri obeh podjetjih se izbriše Trplan 

Vinko in vpiše 
Zakrajšek   Fani,   knjigovodja. 

OLO Kočevje, oddelek za gospodarstvo 
dne 28. novembra 1932. 

2486. 
Besedilo: Krajevno krojaštvo in ši- 

viljstvo Bitnje v Zg. Bitnjn 16. 
Z odločbo LO Žnbnica št. 299'183-52 

je podjetje z dnem 10. XI. 1952 prešlo 
v likvidacijo. 
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Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: Vidic Peter, predsednik, šiber 
Albin in Knez Vinko, članu likvidacij- 
ske komisije. 
OLD Kranj, oddelek za  gospodarstvo 

dne 13. decembra 1952. 
št. 4391/2       11411 

2*8?. .... 
Besedilo: Krajevna šivalnica, Dobra- 

va. 
Z odločbo LO občine Dobrava, št. 

173-79/52 z dne 27. IX. 1952 se pod- 
jetje ukine in preide v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Krajevna šivalnica 
Dobrava v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji  podpisa je: 
Čudež Bogomir, predsednik, ki pod- 

pisuje s članom likvidacijske komisije 
Pcrmc Jakobom. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek  za   gospodarstvo 

dne 7. oktobra 1952. 
št. 11-117/17-1-1952 9753 

2488- 
Besedilo: Okrajno gradbeno podjet- 

je, Grosuplje. 
Po sklepu delavskega svota / dne 8. 

XI. 1952 se podjetje preimenuje. 
Besedilo odslej: Dolenjsko gradbeno 

podjetje   (Grosuplje). 
OLO Ljubljana okolic«, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 17. novembra 1952. 

št. II 1431-353-1952 11024 
2489. 

Besedilo: Uprava krajevnih podjetij, 
Črnuče. 

Z odločbo Občinskega LO Črnuče, št. 
629-52 7. dne 21. IH. 1952 preide uprava. 
v likvidacijo. 

Za upravo v likvidaciji podpisuje: 
Čebulj •••••, predsednik, skupaj z 

njim Medven Matilda ali llrovntič Jo- 
že, člana komisije. 

OLO Ljubljann okolica, oddelek 
za gospodarstvo 

dne   18.   novembra   1952. 
II. št.  1451-160-1952 11024 

2490. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delav- 

nica, Moravče. 
Z odločbo obč. LO Moravče, številka 

1-35/1952 z dne 19. VII. 1952 je podjetje 
prešlo v likvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: Bcrlot Srečko, predsednik, ki pod- 
pisuje z enim izmed članov komisije 
Jermanom Stankom ali Možina Slav- 
kom. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za gospodarstvo 
dne 19. novembra 1932. 

Št. II 6744-1-1952 11027 
2491. 

Besedilo: >Vino«, Ljubljana okolica. 
Vpišejo se: Prodajno skladišče alko- 

holnih pijač in polnilnica piva, Litija; 
Prodajno skladišče piva, Medvode; Go- 
stinski obrat >Pri Kcbruc, Domžale in 
Gostinski obrat >Duplica<r v Duplici. 

OLO Ljubljana okolica, 
oddelek za  gospodarstvo 
dne 20. novembra 1952. 

Št. II 1451-358-1952 110S6 

2492. 
Besedilo: »Mestna mesarija« Dom- 

žale. 
Besedilo  odslej:  »Meso«, Domžale. 
Izbriše se Krajevna mesarija, Jarše, 

ker se združi s podjetjem >Mcso« 
Domžale. 

Vpišejo se poslovalnice: Stob, Dob, 
Vir, Jarše, Krtina in  Ihau. 

Izbrišejo se: Vilar Felicijan, Podgor- 
šek Frune, Ravnikar Marija in Konci- 
1 ja Anica ter vpišejo: 

Koncilja Jože, upravnik, Grabnar 
Milena, knjigovodja, Kavčič Jože, 
uslužbenec MLO in Ravnikar Franc, 
poslovodja. 

H. št.  1451-570-1932 11094 
Besedilo: Krajevna gostilna, Gor. Lo- 

gatec. 
Besedilo odslej: Gostilna »Pri Vipav- 

cu«, Gor. Logatec. 
Izbrišeta se Zdolšek Tončka in Ko- 

žuh Ida ter vpišejo: 
Ogrizek Janko, ki podpisuje samo- 

stojno, Fortuna Jakob, knjigovodja, ki 
sopodpisuje spise finančnega in kre- 
ditnega pomena, Tegelj Franc, usluž- 
benec, ki podpisuje v odsotnosti 
upravnika ali knjigovodje z istimi po- 
oblastili. 

Št. II 1431-363-1952 11093 

Besedilo: Krajevna mizarska delav- 
nica, Gor. Logatec. 

Besedilo odslej: Občinsko podjetje 
vMizarska delavnica«, Gor. Logatec. 

Izbriše se Žigon Matija in vpišejo: 
šernrov Franc, ki podpisuje samo- 

stojno, Fortuna Jakob, knjigovodja ki 
sopodpisuje spise finančnega in kre- 
ditnega pomena, I cgelj Y rane, usluž- 
benec, ki podpis jje v odsotnosti 
upravnika ali knjigovodje, z istimi po- 
oblastili. 

št. II 4150-566-1952 11092 

Besedilo: Krajevna gostilna, Lukovi- 
ca. 

1/biiše se Keisnik L rška, knjigo- 
vodja in vpišeta: 

Kropivšek lončka, knjigovodja in 
Požar Miha, tajnik LO, ki sopodpvu- 
je v odsotnosti poslovodje uli knjjgo- 
vodje. 

II. št.  1451-205-1952 110S9 
•   >OLO Ljubijaua okolica, oddelek 

za gospodurstvo 
dne 21. novembru 1952. 

2493. 
Besedilo: Splošno trgovsko podjetje, 

Ivančna gorica. 
Vpiše se novu poslovalnica Rudoko- 

va vas. 
OLO Ljubljana okolica, oddelek 

za gospodarstvo 
dne 1. decembra  1952. 

II št. 1431-382-1952 11393 

2494. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 

trošnik«, Domžale. 
Izbriše se Čevljarska delavnica za- 

radi združitve z Mestno čevljarsko de- 
lavnico. 

OLO Ljubljana okolica, oddelek 
za gospodarstvo 

dne   4.   decembra   1952. 
Št. II 8081-1-52 11592 

2495. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Vino- 

Sacljc« (Maribor). 
Izbrišeta so Klcnovšek Rudi in Zu- 

pan  Zvone  ter vpišejo: 
Pašenjnk Rado, ravnatelj, ki podpi- 

suje samostojno, v okviru zak. določb 
in pravil podjetja, Guština Julija, ko- 
mercialni vodja, ki podpisuje v istem 
obsegu kot ravnatelj, v njegovi od- 
sotnosti, in Kranjc \lojzija, namestnik 
računovodje, ki podpisuje v istem ob- 

segu  kot  računovodja, v njegovi od- 
sotnosti. 
MLO Maribor, oddelek za gospodarstvo 

dne 1. decembra 1952. 
Pov št. II 56/203-1952        11062 

2496. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko 

podjetje, Oplotnica, 
Izbriše se Jelenko Ivan in vpiše 
Žigart Jože, upravnik. 

OLO Maribor ok., odd. za gospodarstvo 
dne 26. septembra 1932. 

Št. 11-4687/15-1952 8918 
2497. 

Besedilo: Mestna mesnica in klavni- 
ca,  Murska Sobota. 

Izbriše se Gjerek Mihael in vpiše 
Barbaric Frane, poslovodja, ki pod- 

pisuje po pravilih podjetja. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne 4. decembra  1952. 
št.   11.10.457/1-52 11150 

2498. 
Besedilo: MGP Kolodvorska restav- 

racija (Murska Sobota, Kolodvorska 
ulica). 

Izbrise se Kokalj Rudolf in vpiJc 
Kokalj Terezija, poslovodja, ki pod- 

pisuje po 57. členu szdgp. 
OLO M. Sobota, odd. za gospodarstvo 

dne  12.  decembra   1952. 
Št. II.60.600/1-52 11391 

2499. 
Besedilo: Remont Trebnje v likvida- 

ciji. 
Zu podjetje v likvidaciji podpisuje 

poleg likvidatorja Bizjaka Miloša še 
po en član likvidacijske komisije: 

1'urk Adolf, predsednik, Istcnič Vin- 
ko ali  Miklič Pavel, člana. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 27. novembra 1952. 
št. II-4375-33'2 11215 

2500. 
Besedilo: Državno gospodarsko pod- 

jetje Vodovodno inštalacijsko podjet- 
je,  MLO  Novo  mesto. 

Izbriše se Grimšič Rajko in vpiše 
Guštin Ciril, knjigovodja, ki bo pod- 

pisoval v primerih po 47. členu szdgp 
skupaj z direktorjem Cigojcm Henri- 
kom, v odsotnosti enega ali drugega 
bo sopodpisoval kot namestnik Zupan- 
čič Alojzij, gospodarski referont, v ob- 
segu zakonskih pooblastil. 
OLO Novo mesto, odd. za gospodarstvo 

dne 4. decembra  1952. 
Št.  II-4495-53/2 11214 

2501. 
Besedilo: Okrajna tovarna vozov, 

Rakek. 
Besedilo odslej: Kolarsko-kovaško 

podjetje, Rakek. 
Poslovni predmet: Izdelava kolar- 

sko-kovaških del, izkoriščanje odpad- 
kov za izdelavo raznih drugih pred- 
metov ter prodaja predmetov na de- 
belo in na drobno. 
OLO Postojna,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 29. oktobra 1952. 
II UP št. 664-607/5-52        J0657 

2502. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Planina. 
Izbrišeta se Radodavljevič Aco in 

Lešnik Franc ter vpiše 
Lešnik Franc kot knjigovodja, ki do 

nadaljnjega podpisuje listino pravne- 
ga in denarnega pomenu samostojno, 
z dosedanjimi pooblastili po 47. 'členu 
szdgp. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 20. oktobra   1952.'^ 
št. II Gu 1503-63/139-52     10656 
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Besedilo: Modni salon, Siari trg. 
Z odločbo KLÜ Stari trg, št 248/52 

2 dne 24. IV. 1952 je podjetje prešlo 
V  likvidacijo. 

Za likvidacijsko komisijo podpisuje- 
jo: Terpin Jože, predsednik, Juvančič 
Anica in Zabukovec Marija, člana ko- 
misije. 
OLO  Postojna,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 4. novembra 1952. 
Št 86/20-52 10655 

2503. 
Besedilo: Radiocenter, Postojna. 
Besedilo odslej: Državno podjetje 

»Radiolehnika«, Postojna. 
Poslovni predmet: Trgovina z radij- 

skimi aparati in potrebščinami ter Ši- 
valnimi stroji, popravila radioapara- 
tov, pisalnih in računskih strojev. 

Ustanovitelj podjetja: LO mestne 
občine Postojna, Pov št. 30-1-52 z dne 
26. maja 1952. 

Izbriše se Bobek Milan in vpiše 
Verbič Jože, upravnik, ki bo podpi- 

soval v mejah pravil in zakonskih 
predpisov. 
OLO Postojno, odd. za gospodarstvo 

dne 10. novembra 1952. 
Št • GU 130-5/62/136-52     10650 

2504. 
Besedilo: Uprava zgradb, Postojna. 
Izbriše se Verbič Jožef in vpiše: 
Rupnik Anton, upravnik, ki bo pod- 

pisoval za vse pravne zadeve samo- 
stojno, v finančnih, kreditnih in denar- 
nih zadevah pa skupaj s knjigovodjo 
podjetja. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 25. novembra 1952. 
Št  1303-62/142-52 11286 

Besedilo: Okrajno avtopodjetje 
»OKAP«, Ilirska Bistrica. 

Po sklepu OLO Postojna z dne 24. 
IV. 1952, št 233/14 je U> podjetje pre- 
šlo s 1. V. 1952 v pristojnost LO mest- 
ne občine Ilirska Bistrica. 

Poslovni predmet odslej: Javni avto- 
prevoz s tovornimi vozili, avtobusi in 
avtotaksi ter mehanična popravila 
(servisna mala, srednja in velika) za 
lastne in tuje potrebe. 
OLO  Postojna,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 20.  novembra   1952. 
II UP št. 1303-62/153-52     1128? 

2506. 
Besedilo: Državno trgovsko podjetje 

»Snežnik« (Ilirska Bistrica). 
Izbriše se Štrancar Evgeu. in vpiše 
Stegu Alojz, komercialist, s poobla- 

stili za podpisovanje v odsotnosti di- 
rektorja. 
OLO Postojna, odd. za gospodarstvo 

dne 3. decembra 1952. 
II UP k St 1503-62/131-52    11118 

2507. 
Besedilo: Krajevna krojačnica, St. 

Peter na Krasn. 
Besedilo odslej: Občinska krojačni- 

ca, Pivka. 
OLO  Postojna,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 8. decembra 1952. 
Št  1303-62/129-52. 11283 

2508. 
Besedilo: Krajevno podjetje za pre. 

skrbo z vodo, št. Peter na Krasu. 
Besedilo odslej: »Občinski vodovod, 

Pivka.« 
OLO  Postojna,  odd.  za   gospodarstvo 

dne   10.  decembra   1932. 
a      Št 1303-62/128-52 11320 

2509. 
Besedilo: Krajevni kino, Guštanj. 
Izbriše se Uretnik Ivo, ravnatelj in 

vpiše 
uretnik Ivo, II. upravnik kina; so- 

podpisuje Puh Bolti, računovodja, oba 
po zcikonitih pooblastilih. 
OLO Slov. Gradec, poverj. za finance 

dne 28. aprila  1952. 
Št III/8-31/80-1952 4559 

2510. 
Besedilo:  Trgovsko  podjetje,  Misli- 

nja. 
Izbriše se Krajne Cvetka in vpiše 
Fijavž Anton, knjigovodja, ki v ob- 

računskem   in   fmanžnem   poslovanju 
podpisuje sk'ipaj z ravnateljem. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 8. decembra 1952. 
H/3 št 31/541 11221 

2511. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Vele- 

nje, poslovalnica št. 3, Pesje. 
Poslovni predmet odslej: Trgovina z 

mešanim blagom in tobačnimi izdelki 
na drobno. 
OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 

dne 26.  novembra  1952. 
Št  1911/180-II*SI 10933 

2512. 
Besedilo: Krajevna podjetja Velenje 

»Gostilna«. 
Besedilo odslej: Mestno podjetje Ve- 

lenje »Gostilna«. 
Št 1911/199-52 9816 

Besedilo: Krajevna podjetja Velenje 
»Gostilna z menzo«. 

Besedilo odslej: Mestno podjetje Ve- 
lenje »Gostilna z menzo«. 

Št 1911/200-52 9813 
Besedilo: Krajevna podjetja Velenje 

»Klavnica in mesarija. 
Beesdilo odslej: Mestno podjetje Ve- 

lenje »Klavnica in mesarija«. 
Št. 1911/201-52 9814 

Besedilo: Krajevna podjetja »Mizar- 
stvo«. 

Besedilo odslej: Mestno podjetje 
Velenje   »Mizarstvo«. 

št. 19)1/202-52 9615 
Pri vseh podjetjih se izbriše Resnik 

Anica in vpiše 
Senegačnik   Draga,   knjigovodja. 

OLO Šoštanj, oddelek za gospodarstvo 
dne 22. decembra 1952. 

2513. 
Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 

jetje »Zidgrad«, Idrija. 
Podjetje preide iz pristojnosti OLO 

Tolmin v pristojnost Mestnega obč. LO 
Idrija. 

Besedilo odslej: Gradbeno podjetje 
»Zidgrad«, Idrija. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 6. decembra 1952. 
Št. II/1-18/17-52 11152 

2514. 
Besedilo; Čevljarska delavnica MLO 

Idrija. 
Z odločbo LO mestne občine Idrija, 

št 759 z dne 10. XI. 1952 preide pod- 
jetje v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej s pristavkom 
»v likvidaciji«. 

V likvidacijski  komisiji   so:   Vehar 
Anton,  predsednik,   Guzelj  Minka in 
Krž'šnik Anton, člana. 
OLO Tolmin, oddelek za gospodarstvo 

dne 8. decembra 1952. 
Št II/l-ia'20-1952 11211 

2515. 
Izbrisi 

Besedilo: Podjetje za globinsko vr- 
tanje, Ljubljana. 

Ker je z odločbo vlade LRS, St. 
11-511'2-1952 prenehalo s poslovanjem. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 1. decembra 1952. 
Št 243-267/1-1952 11182 

2516. 
Besedilo: Kovinski servis št. Peter 

na Krasa (sedaj Pivka). 
Ker je z odločbo vlade LRS, številka 

11-632/2-52 z dne 10. VIL 1952 prešlo v 
pristojnost in gospodarsko upravo LO 
okraja Postojna. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 6. decembra 1952. 
Št 243-265/4-1952 11173 

2517. 
Besedilo: Mestni vodovod, Jesenice. 
Ker je prenehalo poslovati kot sa- 

mostojno podjetje in je prešlo v .,!:lop 
Uprave komunalne službe na „ _ui- 
cah. 

LOMO Jesenice, odd. za gospodarstvo 
dne 1. decembra 1952. 

Št H'6-1975/3-52 11120 
2518. 

Besedilo: »Državno trgovsko podjet- 
je Preskrba« (Ilir. Bistrica). 

Ker se je združilo z državnim trgov- 
skim podjetjem Snežnik*. 
OLO  Postojna,  odd.  za  gospodarstvo 

dne 3. decembra  1952. 
Št II Un 1303-62/151-52      11119 

2519. 
Besedilo: Uprava nepremičnin, Or- 

mož. 
Zaradi združitve in preimenovanja v 

ustanovo s samostojnim finonsiranjem. 
OLO Ptuj, oddelek za gospodarstvo 

dne 3. decembra 1952. 
bt  H/3-1300/54-52 •49 

2520. 
Besedilo: čevljarska delavnica kra- 

jevnega ljudskega odbora Grajena. 
Zaradi  prenehanja obratovanja. 

OLO Ptuj, oddelek za gospodarstvo 
dne 7. novembra 1952. 

Št. II/3-1395/2-52 10282 
2521. 

Besedilo: Obrtno storitvena podjetja, 
Dravograd. 

Ker se bodo vsi obrlni obrati regi- 
strirali kot samostojna podjetja. 
OLO SI. Gradec, odd. za gospodarstvo 

dne 12. septembra 1952. 
Št. H/3-51/312-1952 9000 

Register 
invalidskih podjetn 

Spremembe 
2522. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Zvez- 
da««, Celje. 

Izbriše se Klampfer Edo in vpiše 
Petek Metka, knjigovodja, ki sopod- 

pisuje listine računovodskega pomena. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 1. decembra 1952. 
Št 243-416/1-1952 11172 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

24. člen 

Polkvalificirani delavci, ki so opravljali dela 
kvalificiranega delavca vsaj deset let in ki so stari 
nad 40 let, so oproščeni teoretičnega dela izpita po 
tem pravilniku. 

25. člen 

Dokler ne bodo izdani drugi predpisi, se oprav- 
ljajo izpiti za kvalificiranega in visoko kvalificiranega 
delavca samo iz poklicev, v "katerih se sprejemajo 
vajenci. 

26. člen 
Ta pravilnik velja od dnîva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
Št. III/i-1660/3-52. 
Ljubljana, dne 18. decembra 1952. 

Podpredsednik vlade LRS 
in predsednik Gospodarskega sveta: 

Ivan Maček 1. r. 
Minister — predsednik 

Sveta vlade LRS za prosveto 
in kulturo: 

Boris Ziherl 1. r. 

VPISNIK Priloga i 
prijav za opravljanje izpitov za k'valificirancga ozir. visoko   kvalificiranega delavca   pri izpitni   komisiji 

Zap. 
Si. 

Datum vpisa 
prijave 

Pr imek, me 
in bivališče 
prijavljenu 

Roistni 
datum in 

krai 

Poklic, 
stroka 

Naslov obran,I    Naslov strokovne šole ozir.       _ , 
kjer se je učil I   tečaja, kje je oor»vil končni   i  j    ,, 

oiir. delal izpit, datum in št. spričevala   {     p a 

Priloga 2 
IZPITNA KOMISIJA V —   

ZAPISNIK 
o opravljanju izpita za kvalificiranega — visoko kva- 
lificiranega — delavca, sestavljen dne -   
v „  iz poklica -    
Izpit je pričel ob - _. uri in končal ob   uri. 
Člani komisije: 1. predsednik:          

2. člana:     

Kandidat:   je vpisan pod zap. 
št. —   vpisnika. 

a) Praktični del izpita: 
Naloga: 
Kratka ocena izdelka: 
Ocena iz praktičnega dela: 

b) Teoretični del izpita: 
1. blagoznanstvo, ocena:   ustno 
2. računstvo, ocena:  pismeno,    ustno 
3. slovenščina, ocena:  pismeno, ~ ustno 
4. delovna zakonodaja in drž. ureditev, ocena:._   

ustno 
5. organizacija in tehnika poslovanja, ocena:    

ustno 
6. 
7. 
Ocena iz teoretičnega dela izpita: 

Na podlagi  pokazanoga  znanja je komisija  so- 
glasno — z večino glasov in proti glasu člana   

odločila: 
1. Kandidat   je napravil izpit za kvali- 

ficiranega — visoko kvalificiranega — delavca 
za poklic  stroke. 

2. Kandidat „ -  ni napravil izpita in ga 
sme ponoviti po    mesecih. 

Izpit ponavlja iz praktičnega in teoretičnega — 
samo iz teoretičnega dela — samo iz predmeta — _ 

O tem bo izdala komisija pismeno odločbo. 

Člana  izpitne komisije: Predsednik 
l.  izpitne komisije: 
o  _.__„.__ 

Uspeh 
Datum in št 

odločbe o 
ponovitvi 

Opomba 

209. 

Na podlagi 8. člena pravilnika o opravljanju 
pomočniških izpitov (Uradni list LRS, št. 41-194/51) in 
v sporazumu s Svetom vlade LRS za prosveto in kul- 
turo ter po predlogu Obrtne zbornice LRS izdaja 
Gospodarski svet vlade LRS 

odločbo 
o pristojnosti izpitnih komisij za opravljanje pomoč- 

niških izpitov iz obrti orožarstva in puškarstva 

Izpit za obrtnega pomočnika iz obrti orožarstva in 
puškarstva opravljajo vajenci z območij okraja Kranj 
in okraja Radovljica v Puškarski šoli v Kranju pred 
izpitno komisijo, ki jo sestavi upravitelj šole. 

Vsi drugi vajenci opravljajo tak izpit pred izpitno 
komisijo v Ljubljani. 

2 

Izpitna komisija iz prvega odstavka prednje točke 
posluje po določbah pravilnika o opravljanju pomoč- 
niških izpitov. • 

5 

Z uveljavitvijo te odločbe se spremeni stvarna in 
krajevna pristojnost Pomočniške izpitne komisije v 
Ljubljani po 6. členu pravilnika o opravljanju pomočr 
niških izpitov. ° 

4 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. III/1-1576/1-52 
Ljubljana, dne 1. decembra 1952. 

Podpredsednik vlade LRS 
in predsednik Gospodarskega sveta: 

Ivan Maček 1. r. 
Minister — predsednik 

Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo.- 

Boris Ziherl 1. r. 



Stran 290 URADNI LIST Štev. 37 — 26. ••. 1952 

210. 

Na podlagi 10. člena pravilnika o opravljanju 
mojstrskih izpitov (Uradni list LRS, št. 41-195/51) in v 
sporazumu s Svetom vlade LRS za prosvcto in kulturo 
ter po predlogu Obrtne zbornice LRS, izdaja Gospo- 
darski svet vlade LRS 

odločbo 
o pristojnosti izpitnih komisij za opravljanje moj- 

strskih izpitov iz obrti orožarstva in puškarstva 

1 

Izpit za obrtnega mojstra iz obrti orožarstva in 
puškarstva opravljajo kandidati z območij okraja 
Kranj in okraja Radovljica pred mojstrsko izpitno 
komisijo, ki je v Puškarski šoli v Kranju. 

Vsi "drugi kandidati opravljajo tak izpit pred 
izpitno komisijo v Ljubljani. 

Mojstrska izpitna komisija iz prvega odstavka 
prednje točke posluje po določbah pravilnika o oprav- 
ljanju mojstrskih izpitov. 

3 

Z uveljavitvijo te odločbe se spremeni stvarna in 
krajevna pristojnost Mojstrske izpitne komisije v 
Ljubljani po 8. členu pravilnika o opravljanju moj- 
strskih izpitov. 

4 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. •/1-1576/1-52 
Ljubljana, dne 1. decembra 1952. 

Podpredsednik vlade LRS 
in predsednik Gospodarskega sveta: 

Ivan Maček 1. r. 

Minister — predsednik 
Sveta vlade LRS za prosveto in kulturo: 

Boris Ziherl 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
211. 

Ljudski odbor mestne občine v Murski Soboti 
izdaje na svojem IV. rednem zasedanju dne 30. julija 
1952, na predlog sveta za komunalno delavnost in na 
podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestuih občin ter na podlagi 3. člena temeljnega za- 
kona o prekrških 

odlok 
o tržnem redu na območju mesta Murska Sobota 

I. Splošni predpisi 

1. člen 

Tržni prostor je trg na Titovi cesti. 

2. člen 

Tržni promet se prične z ranim jutrom in traja 
ob delavnikih do 13. ure. 

Ob nedeljah in priznanih praznikih se vrši tržni 
promet do 9. ure, in to na istem tržnem mestu, ki ga 
določi tržni organ. 

Za prodajalce sadja in zelenjave je obratovalni 
čas v poletnem času od ranega jutra do 18,30 ure, v 
zimskem pa do 16,30. 

3. člen 

Na tržnem prostoru smejo prodajati blago: 
a) proizvajalci, ki morajo na zahtevo tržnih orga- 

nov izkazati s potrdilom svojega občinskega ljudskega 
odbora, da je blago iz njihove proizvodnje; 

b) stalni prodajalci, ki jim je dovoljena prodaja 
na tržnem prostoru. 

t 4. člen 

Prodaja na tržnem prostoru se vrši glede na raz- 
delitev blaga po vrstah in skupinah. 

5. člen 

S stalnim prodajalcem sklene svet za komunalne 
zadeve najemno pogodbo glede prodajnega prostora. 

Z najemno pogodbo se določi stalni prodajni pro- 
stor ter način njegove uporabe, najemnina za prostor 
ter čas njenega plačila in odpovedni rok, ki ne sme 
biti daljši kot 14 dni. 

6. člen 

Blago za prodajo se sme tehtati ali meriti le s 
tehtnicami ali merami, ki so bile pregledane in žigo- 
sane od pristojnih državnih organov za kontrolo meril. 

Sadje in zelenjava se sme prodajati le s tehta- 
njem. 

II. Vzdrževanje čistoče in reda 

7. člen 

Na tržnem prostoru morajo prodajalci in kupci 
vzdrževati red in čistočo. 

Osebam z nalezljivo boleznijo in vinjenim osebam 
je prepovedano prihajati in zadrževati so na tržnem 
prostoru. 

8. člen 

Na tržnem prostoru je prepovedano točiti alko- 
holne pijače in krošnjariti. 

9. člen 

Živila, ki se prinašajo na trg, morajo biti zdrava, 
nepokvarjena, pristna in čista. 

Za zavijanje živil se mora uporabljati le čist 
papir. 

Živila se ne smejo otipavati ali pokušati. 

10. člen 

Živila ne smejo biti izpostavljena kakršnemu koli 
onesnaženju. 

11. člen 

Po vrtnina mora biti sveža in očiščena. Ne sme 
biti zmečkana, stara ali ovela. Prodajali se sme samo 
v čistih posodah, košarah in podobno. Trebiti se sme 
samo v posode za odpadke. 

Sadje mora biti zrelo in zdravo. Nagnito ali obre- 
zano sadje mora biti posebej označeno kot tako. 

12. člen 

Meso in mesni izdelki morajo ustrezati splošnim 
veterinarskim predpisom, opremljeni morajo biti z 
listinami po predpisih o pregledovanju živine in mesa. 
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13. člen 

Perutnino in druge male živali se sme prodajati 
samo v prostorih, oziroma v prostornih kurnikih ali 
jerbasih. Kakršno koli trpinčenje živali je prepove- 
dano. Perutnina mora imeti na razpolago primerno 
posodo s čisto vodo. 

Klanje na tržnem prostoru je prepovedano. 

14. člen 

Vodne živali morajo biti zdrave in sveže. Ribe se 
smejo prodajati samo v času, ko je ribolov dovoljen. 
Na zahtevo tržnih organov se morajo prodajalci izka- 
zati v smislu določb ribolovskih predpisov. 

15. člen 

Prepovedano je vsako dejanje, ki je v nasprotju s 
predpisi tega odloka. Zlasti je prepovedano: 

a) samovoljno oddajati prodajalni prostor dru- 
gemu, 

h) prodajati blago po ulicah izven tržnega pro- 
stora, 

c) zastavljati prehode med stojnicami z embalažo 
in drugimi predmeti, 

č) voditi pse na tržni prostor. 

III. Končne in splošne določbe 

16. člen 

Nadzorstvo nad poslovanjem na tržnem prostoru 
opravlja trgovska inšpekcija pri MO Murska Sobota 
po zato določenih organih. 

17. člen 
Prodajalci in kupci se morajo pokoravati odred- 

bam tržnih organov v okviru tega odloka in jim dajati 
potrebna pojasnila. 

Komunalni svet pri mestni občini, se pooblašča, 
da določi tržne organe, ki po posebni odredbi pobirajo 
pristojbine. 

18. člen 

Kršitev določb 8. člena in točk a) in b) 15. člena 
se kaznuje z denarno kaznijo 30 din, kršitev določb 
2. in 3. odstavka 9. člena in 10. člena in točke c) in č) 
15. člena pa z denarno kaznijo 50 din. Denarno kazen 
izterjajo na kraju samem tržni organi, ki jih za to 
pooblasti komunalni svet pri mestni občini Murska 
Sobota po določbah 14 člena temeljnega zakona o 
prekrških. 

Kršitve določb 1. odstavka 9. člena ter 11., 13. in 
14. člena se kaznujejo z denarno kaznijo 200 din. 

Upravni kazenski postopek vodi in izreka kazni 
na prvi stopnji sodnik za prekrške. 

19. člen 

To odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS« 

Št. II 1401/1-52 
Ljubljana, dne 30. julija 1952. 

Predsednik MLÖ: 
Velnar Jože 1. x. 

Organi  državne uprave LRS 
212. 

Legitimacije  P-30, P-31 in K-15 za leto 1953 

bodo izdajale železniške postaje 

(Objavljeno v Transportni službi, št. 27/52 
z dne 15. XII. 1952) 

Z odločbo direktorja Glavne direkcije jugoslo- 
vanskih železnic v spisu št. 28368/52 z dne 6. XII. 1952 
je predpisan nov način za izdajanje legitimacij za 
znižano vožnjo delavcev, uslužbencev in drugih, ki 
uživajo to ugodnost po odločbi predsednika Sveta za 
promet in zvezne vlade FLRJ, objavljeni v Uradnem 
listu FLRJ, št. 47/51, in navodilu, objavljenem v Urad- 
nem listu FLRJ, št. 56/51, po katerem bodo legitima- 
cije P-30, P-31 in K-15 za leto 1953 izdajale železniške 
postaje. 

Da bi mogle postaje to nalogo izvrševati pravilno, 
se objavlja prečiščeno besedilo dosedanjega navodila 
z vsemi spremembami, dopolnitvami in pojasnili kakor 
tudi  prerlpisi  o novem načinu  izdajanja  legitimacij: 

Navodilo 
o dajanju ugodnosti delavcem iu uslužbencem za vož- 
njo  v  železniškem,  rečnem  in  pomorskem  prometu 

1. točka 

Delavci in uslužbenci državnih podjetij, ustanov 
iu uradov, ki imajo najmanj 11 mesecev nepretrgane 
delovne dobe v enem ali več podjetjih, ustanov ali 
uradov, ter aktivni oficirji, podoficirji, vojaški usluž- 
benci, pripadniki Ljudske milice in osebni upokojenci 
uživajo pri vožnji 25% popust od redne vozne cene 
trikrat letno v železniškem in 50% popust od redne 
vozne cene trikrat letno v rečnem in trikrat letno 
v pomorskem prometu, in sicer na potovanju ' tja in 
nazaj (šest potovanj). 

Družinski člani oseb iz prejšnjega odstavka te 
točke in rodbinski upokojenci uživajo to ugodnost 
enkrat letno (dve potovanji). 

Otroci od dopolnjenega 4. do dopolnjenega 10. lota 
plačajo polovico znižane cene za odrasle osebe. 

Do 25% oziroma 50% popusta pri vožnji imajo 
pravico tudi vsi delavci in uslužbenci ter člani nji- 
hovih ožjih družin, ki so v delovnem razmerju pri 
družbenih organizacijah, kamor spadajo: sindikalne 
organizacije,, zveze, združenja, zbornice, družbene 
ustanove, politične organizacije, fizkulturne in športne 
organizacije, znanstveno-kulturne organizacije in pod., 
katerih ustanovitev in delo je potrdil pristojni organ 
državne uprave. Pravice do tega popusta nimajo člani 
niti častni funkcionarji družbenih organizacij. 

Do popusta po prejšnjem odstavku imajo pravico 
tudi delavci in uslužbenci, ki so zaposleni (v delovnem 
razmerju) pri zadrugah, zadružnih zvezah in zadruž- 
nih podjetjih. 

Člani proizvodno-predelovalnih in storitvenih 
obrtnih zadrug ter člani njihovih ožjih družin imajo 
pravico do popusta kakor delavci in uslužbenci druž- 
benih organizacij, navedenih v prejšnjih  odstavkih. 

Honorarni uslužbenci, ki so zaposleni s polnim 
delovnim časom, imajo pravico do enakega popusta 
kot uslužbenci državnih podjetij, uradov in ustanov. 
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Drugi honorarni uslužbenci nimajo pravice do tega 
popusta. 

Učenci v gospodarstvu imajo pravico do popusta 
pri vožnji z enakimi pogoji kakor delavci, toda tako, 
da tedaj nimajo pravice do popusta kot družinski 
člani. 

25% oziroma 50% popust pri vožnji lahko upo- 
rabijo tudi tisti upokojenci, ki niso člani združenja 
upokojencev, in sicer tako, da naročilnici za legitima- 
cijo za znižano vožnjo predložijo tudi overjeni prepis 
odločbe o pokojnini. 

Z rodbinskim upokojencem se glede priznanja 
25% oziroma 50% popusta razumejo poleg nosilca 
rodbinske pokojnine tudi še druge osebe (otroci), ki 
jih omenja odločba o priznanju rodbinske pokojnine. 

Če delavec ali uslužbenec uživa enak ali večji 
popust pri vožnji na katerikoli drugi podlagi (na pri- 
mer kot invalid), nima pravice tudi do 25% oziroma 
50% popusta pri vožnji trikrat letno. 

Glede delovnega staža 11 mesecev veljajo ana- 
logni predpisi, ki podrobneje opredeljujejo delovni 
staž za uporabo popusta za letni dopust. 

Pravico do popusta pri vožnji po tem navodilu 
imajo tudi književniki, likovni umetniki, skladatelji 
in reproduktivni umetniki kakor tudi člani njihovih 
ožjih družin, če so člani združenj in taki tudi pri- 
znani. Ta popust uživajo tudi filmski umetniki in 
člani njihovih ožjih družin. 

Honorarni uslužbenci in delavci tuji državljani 
uživajo popust pri vožnji z enakimi pogoji kot držav- 
ljani FLRJ, toda le, če so člani sindikata. 

Kot delavci in uslužbenci po predpisih tega na- 
vodila se štejejo tudi slušatelji partijskih in višjih 
partijskih šol pri CK v republikah in pri CK KPJ, 
ki imajo dosežen predpisani delovni staž 11 mesecev 
(računajoč vanj tudi čas, prebit v tej šoli), ki dobi- 
vajo popust pri vožnji zase in člane svojih ožjih 
družin. 

Zaposleni upokojenci imajo pravico samo do enega 
popusta pri vožnji, bodisi da ga uživajo kot upoko- 
jenci ali kot zaposleni. Zaradi boljše evidence naj 
osebni upokojenci praviloma uporabljajo popust kot 
upokojenci, družinski upokojenci, ki so še v delov- 
nem razmerju pa imajo pravico, izbirati tisti popust, 
ki je zanje ugodnejši. 

Delavci in uslužbenci, ki prestopijo iz podjetja 
v podjetje, kakor tudi tisti, ki po odslužitvi vojaškega 
roka v JLA ponovno začnejo delovno razmerje, do- 
bijo popust pri vožnji tedaj, ko se jim prizna pravica 
do letnega dopusta, kar pomeni, da je staž za pri- 
dobitev popusta pri vožnji vezan na staž za pridobitev 
pravice do letnega dopusta. 

Popusta pri vožnji po tem navodilu ne uživajo 
tiste osebe, ki so člani sindikata, pa niso v delovnem 
razmerju (n. pr. za ljudsko priznanje, pomoč kot 
žrtve fašističnega terorja in pomoč, ki jo uživajo 
družinski člani oseb, poklicanih na odslužitev kadrov- 
skega roka). 

Popust pri vožnji lahko dobijo delavci in usluž- 
benci samo po določenem stažu 11 mesecev, ki se 
obenem priznava za izrabo letnega dopusta. Če do- 
ločeni delavci in uslužbenci izrabijo letni dopust že 
pred dovršenim stažem 11 mesecev v sezoni, ko usta- 
nova ali podjetje ne dela, nimajo pravice do znižane 
vožnje, ker se tak razpust ne šteje za letni dopust, 
temveč za sezono, v kateri delovni ljudje teh pod- 
jetij in ustanov ne opravljajo svojega rednega dela. 

2. točka 

Za člane ožje družine se štejejo zakonec in otroci 
izpod 18 let starosti, če pa se redno šolajo, do dopol- 
njenega 24. leta. 

Za člane ožje družine se glede uporabe popusta 
pri vožnji v železniškem, rečnem in pomorskem pro- 
metu štejejo tudi starši, ki jih nosilec pravice do po- 
pusta vzdržuje in so dela nezmožni. 

Pravico do popusta pri vožnji kot družinski člani 
imajo tudi otroci nad 18 let starosti, če so trajno dela 
nezmožni. 

Za člane ožje družine se štejejo po tej točki: 
1. zakonec, 
2. otroci, rojeni v zakonu ali izven zakona, po- 

svojeni otroci, pastorki in otroci brez staršev, ki jih 
nosilec pravice do popusta pri vožnji vzdržuje, ne 
glede na medsebojno sorodstvo, 

3. starši, oče in mati, s pogojem, da so nesposobni 
za pridobivanje in jih nosilec pravice do popusta pri 
vožnji vzdržuje. 

Za družinske člane lahko dobi nosilec pravice do 
popusta pri vožnji popust po tem navodilu s pogojem, 
če ti žive z njim v družinski (hišni) skupnosti. Družin- 
ska skupnost obstaja formalno tudi v tistih primerih, 
kadar družinski člani iz upravičenih razlogov ne živijo 
v istem stanovanju (ločeno življenje zaradi pomanj- 
kanja stanovanja, šolanja, zdravljenja in pod.). 

Popust pri vožnji uživajo otroci do dovršenega 
18. leta starosti (razen otrok članov kmečkih delovnih 
zadrug, ki uživajo popust do dovršenega 16. leta sta- 
rosti), preko tega pa največ do 24. leta staro,ti, če se 
redno šolajo. 

Če so otroci postali nesposobni za pridobivanje 
pred dovršenim 18. letom oziroma če so na rednem 
šolanju pred dovršenim 24. letom starosti, uživajo po- 
pust pri vožnji, dokler traja ta nesposobnost. 

S sklenitvijo zakona otroci izgubijo popust pri 
vožnji. 

Dokaz, da se otroci redno šolajo, je potrdilo šole. 
Za redno šolanje pa ne velja obiskovanje raznih teča- 
jev, ki so namenjeni za dopolnjevanje splošne ali stro- 
kovne izobrazbe. 

Dokaz, da so otroci oziroma starši nesposobni za 
pridobivanje, je potrdilo pristojnega zdravnika social- 
nega zavarovanja ali potrdilo katerekoli zdravstvene 
ustanove (ambulante, poliklinike, bolnišnice, klinike). 

Dokaz, da nosilec pravice do popusta pri vožnji 
vzdržuje otroke brez staršev, kakor tudi dokaz, da 
vzdržuje svoje starše, je potrdilo ljudskih oblasti. 
Velja, da delavec oziroma uslužbenec (nosilec pra- 
vice do popusta pri vožnji) vzdržuje svoje starše, če 
sami nimajo osebnih dohodkov več kakor 1200 dinar- 
jev mesečno. 

Za očeta, starejšega kot 65 let, in mater, starejšo 
kot 60 let, ni potebno potrdilo o nesposobnosti za 
pridobivanje, zato pa je v tem primeru treba pred- 
ložiti dokaze o starosti. 

Če družinski člani ne živijo v istem stanovanju, 
se mora dokazati, zakaj ne stanujejo skupno, da bi se 
ugotovilo, ali obstaja družinska skupnost. 

Kolikor gre za otroke, ki se redno šolajo, pa so 
starejši kot 24 let in za katere prejema nosilec pra- 
vice do popusta pri vožnji otroško doklado, velja 
navodilo, da ti otroci nimajo pravice do popusta pri 
vožnji kot družinski člani, zaradi česar naj se napo- 
tijo na uporabo popustov, ki so določeni za študente. 
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2525. 
Besedilo: Invalidsko podjetje komi- 

sija«, Ljubljana. 
Izbriše se Weiss Franc in vpiše 
Gaberc Tomaž, računovodja, ki so- 

podpisuje listine računskega pomena. 
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana 

dne 3. decembra 1932. 
št. 243-419/1-1952 11171 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 
Vpis i 

2524- 
Besedilo: »Mestna kanalizacija«: 

(Ljubljana, Ambrožev trg 7). 
Naloge ustanove; Izvrševanje vseh 

gradbenih  del nizke gradnje. 
Ustanovitelj ustanove: MLO glavne- 

ga mosta Ljubljane, odločba lajn št. 
868/52 z dne 18. VI. 1952. 

Gospodarski voditelj: MLO Ljublja- 
na, svet za komunalne zadeve. 

MLO za glavno mesto Ljubljana 
oddelek za gospodarstvo 
dne 25. novembra 1952. 

St. G 4916/52 10907 

2525. 
Besedilo: Javna zobna ambulanta, 

Kočevje. 
Naloge ustanove: Vsa zobozdravstve- 

na dela. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

ustanove: 
OLO Kočevje, oddelek za gospodarstvo 

dne 21. novembra 1952. 
št. 5731/2-52-OS 10961 

2526. 
Besedlo: Javni vodovod, Tržič. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje vo- 

dovodnega omrežja skupaj z rezer- 
voarji, po potrebi tudi nove gradnje 
vodovodnih  omrežij. 

Ustanovitelj in gospodarski voditelj 
ustanove: LO mestne občine Tržič, od- 
ločba št. 200-609/18 z dne 14. VII. 1952. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Zaplotnik Štefan, apravnik in Japelj 

Vanjko, knjigovodja, v obsegu poobla- 
stil in pravil ustanove. 

Št. 3576/2 9593 
Besedilo: Komunalni obrati, Tržič. 
Poslovni predmet: Upravljanje mest- 

nih komunikacijskih obratov. 
Ustanovitelj in gospodarski voditelj 

podjetja: LO mestne občine Tržič, od- 
ločba št. 856/1 z dne 14. VII.  1952. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Zaplotnik Štefan, upravnik, in Japelj 

Vanjko, knjigovodja, ki podpisujeta v 
obsegu pooblastil in pravil ustanove. 

Št. 5375/2 9392 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne 9 oktobra 1952. 
2Î27. 

Besedilo: Uprava državnih posestev 
predsedstva vlade LRS, Stermol. p. 
Cerklje pri Kranju. 

Naloge ustanove: Upravljanje in 
vzdrževanje posestva in zgradb, ki so 
pod neposredno upravo vlade LUS ter 
proizvodnja kmetijskih proizvodov. 

Ustanovitelj: Vlada LUS, odločba št. 
S-729/1-52 z dne 9. X. 1952. 

Voditelj ustanove: Predsedstvo vla- 
de LRS, generalni sekretariat. 
OLO Kranj, oddelek za gospodarstvo 

dne 1. decembra 1952. 
Št 4601/2 11035 

Zadružni register 
Vpisi 

805. 
Besedilo: Zadružno-kinetijsko gospo- 

darstvo % o- j-, Lenart-žerjavci. 
Ustanovni zbor je bil 15. XI. 1952. 
Upravni odbor šteje 5 članov. 
Člani upravnega odbora so: 
Santi Ivan, kmet, Lenart v Slov. gor., 

predsednik, Krambcrger Olga,  gospo- 
dinja, Lenart v Slov. goricah, Lorber 
Franc, kmet, Sp. Porč, šuman  Franc, 
kmet, Zg. Žcrjavci, Molih Karel, polj- 
ski delavec, Sp. Žerjavci. 

Okrožno  sodišče v  Mariboru 
dne  9.  decembra   1952. 

Zadr VI   126 11227 

Spremembe 
806. 

Besedilo: Nabavna in prodajna za- 
druga z o. j. v Šoštanju. 

Z odločbo OLO Šoštanj, sveta za go- 
spodarstvo št. V 2787/1-52 z dne 20. VI. 
1952 je zadrega prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Senica Maks, pred- 
sednik, Gregorio Franc, pravni refe- 
rent in Zelcnko Jože, revizor OZZ 
Omarino ob P;iki, ki podpisujejo po 
dva skupaj. 

likvidacijska firma: kakor doklej, s 
piistovkom   sv   likvidaciji«. 

Okrožno' sodišče v Celju 
dne 8. decembra 1952. 

Zadr VII 22/22 11326 
807. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. 
Lukovica. 

Na izrednem občnem zboru zadruge 
7. IX. 1952 so se spremenila zadružna 
provila. Delež znaša 500 din. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. decembra 1952. 

Zadr VIII 32/6 •525 
80S. 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Za- 
tolminu. 

Izbrišejo se Skočir Jože, Leban Ivan, 
Tuta Andrej, Jelinčič Andrej in Kav- 
čič Franc, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora 

Kragclj Ivan Zatolmin št. 4, Bajt 
Ivan, Zatolmin 61, Kragelj Anton, Za- 
tolmin 38, Rutar Jože, Čadrg 9, kmet- 
je. Predsednik je Leban Ivan. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 11. septembra 1951. 

Zt 142/48 9002 
809. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga  >lskra« na Logarščah. 

Po sklepu zbora 12. XI. 1952 je za- 
druga prešla v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej s pristavkom 
»v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Kovačič Viktor, 
kmet, Logaršče 19, Kos Ivan, kmet Ra- 
kovec 46, Kuštrin Marija, gospodinja, 
Logaršče 25. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 20. novembru 1952. 

Zt 58/49-7 10997 1 

810. 
Besedilo; Okrajna zveza kmetijskih 

zadrug za okraj Ilirska Bistrica z o. j. 
v Ilirski Bistrici. 

Na občnem zboru 4. V. 1952 je OZKZ 
Ilirska Bistrica prešla  v  likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristavkom 
>v  likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Jenko Izidor, Topo- 
lec 7 Frol Ivan, Jelšanc 69 m Malje- 
vac Jože, Koseze-rudnik. 

Zt 52/47-21 "   11289 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j„ 

Postojna. 
Na podlagi sklepa zbora 2. III. 1952j 

se vpiše sprememba pravil. Članski de- 
lež znaša odsJej za kmete z nad 5 ha 
1000, do 5 ha 300, za uslužbence in de- 
lavce 200 din. 

Izbrišejo se Ogrizek Leopold, Malce 
Franc in Burger Matija, vpišejo pa no- 
vi i/voljeni člani upravnega odbora: 

Vadn'i Josip, kmet, Postojna, Vojko- 
va 53: Sujovic Franc, nameščenec, Po- 
stojna, Jenkova 6; Bizjak Viktor, na- 
meščenec, Postojna, jamska 27; Si- 
tnončič Franc, Mali otok; Otoničar Ma- 
tija, llraščc 11, in štefin Slavko, Zalog 
27, kmetje. 

Zt  71/47-24 11290 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Za- 
toliniiiu. 

Na podlagi sklepa zbora 31. I. 1952 
«e izbrišejo Brešan Miha, Kragelj Ivan, 
Bajt Ivan, Kragelj Anton in Ratar Jo- 
že, vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: KavčiS Andrej, Za- 
tolmin 65, Lipušček Jože, Zatolmin 56, 
Nkočir Jože, Zatolmin 65, Jermol Ma- 
rijo, Zatolmin  15. 

Na podlugi sklepa zbora KZ Dolje 
9. HI. 1952, v zvezi z odločbo OLO 
Tolmin, št. I/4-l&'l-1932 z dne 12. XI. 
1952 se vpiše pridružitev Kmetijske 
zadruge Dolje Kmetijski zadrugi Za- 
tolmin. 

Na podlagi sklepa zbora 9. III. 1952 
se vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Rejc Viktor, kovač, Volarje 44, Ga- 
beršček Franc, kmet, Gaberje 8, Kutin 
Ivan, delavec. Dolje 13. 

Delež znaša odslej 500 din. član od- 
govarja za obveznosti zadruge s tri- 
kratnim zneskom vpisanega enkratne- 
ga deleža. 

Zt   14248-24 11297 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 4. decembra 1932. 
811. 

Besedilo': Okrajna zveza kmetijskih 
zadrug za okraj Gorica. 

Na rednem zboru 22. VI. 1952 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Okrajna zadružna 
zveza z omejenim jamstvom. Gorica. 

Zadruge do 100 članov plačajo delež 
10.000 din, za vsakih nadaljnjih 20 čla- 
nov pa 2000 din več. 

Na podlagi sklepa zbora 22. VI. 1932 
se izbrišejo Peric Vladimir, Vodopivec 
Jožko, Stepančič Danilo, Stakulič Jo- 
žef, Žgrir Ivan, Markovič Darko in 
Strgar Leopold, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Vičič Jože,, kmet, Renče 165, Podbr- 
hček Anton, mlekar, Kanal 31, Pajnlur 
Franc, nameščenec, Nova Gorica - Blok 
IV, štekar Frunc, kmet, Dol. Ccrovo 
59, ŠpaeuDon Julij, kmet, Ozcljan 86, 
I-urlan Marija, gospodinja Lozice 34. 
menic Ivan, kmet, Podraga 28, Pcršolja 
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Ciril, kmet, Neblo 12, Žgur Tvan name- 
ščence, Podnanos 54. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 8. decembra  1952. 

Z t   64/47-22 11425 
812. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Lokavec. 

Na izrednem občnem zboru 15. IX. 
1952 so bita spremenjena pravila. De- 
lež znaša 500 din. Vsak član jamči za 
obveznosti zadruge s 5-kratnim^ zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 

Na podlagi sklepa občnega zbora z 
•dne 3. Vili. 1952 se izbrišejo: Slokar 
Franc, Blažko Štefan, Valit Karlo, 
Batic Franc, Kovač Pavla, Del Fabro 
Henrik, Novinec Alojz in Kompara 
Miroslav, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odboja: 

Nemec Anton, kmet, Lokavec 158, 
špacapan Marica, trg. pomočnica, Lo- 
kavec 214, Ličen Leopold, delavec, Lo- 
kavec 122, Ćermelj Franc, mali kmet, 
Lokavec 16, Lokar Slava, gospodinja, 
Lokavec 162, Slokar Dominik, Žagar, 
Lokavec 220, Blažko Rihard, Žagar, Lo- 
kavec 61. Predsednik je Bolko Jiilijan. 

Okrožno sodišče v  Gorici 
dne 16. decembra 1952. 

Zt 96'49-7 11466 
813. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Nevljah. 

Na zboru 20. VII. 1952 se je Kmetij- 
ska obdelovalna zadruga >1. maj< v 
Vrhpolju pri Kamniku (Zadr VII 52'5) 
z vso aklivo in pasivo spojila s to za- 
drugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. novembra 1952. 

Zadr VI 18S/4 10459 
814. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga v Tomačcvem. 

Na^ izrednem občnem zboru 8. VI. 
1952 je zadruga prenehala poslovati in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristarkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Smraje Franc, To- 
mačevo 24, Srakar Franc, Tomačcvo 5, 
Srakar Vinko, Tomačcvo 14, Velkavrb 
Matija, Tomačcvo 19, Dimnik Franc, 
Jarše 6, vsi kmetje, ki podpisujejo po 
dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. decembra 1952. 

Zadr  VI 92'2 11418 
815. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Radlje. 

Na podlagi sklepov zborov prizade- 
tih zadrug se vpiše, da se je s to za- 
drugo spojila Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Milan Zidanšekc v Radljah, 
ki je s tem prenehala obstojati.   . 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne   19.  novembra   1952. 

Zadr IV 76 10686 
816. 

Besedilo: Trgovsko podjetje OZKZ, 
Ljutomer. 

Besedilo odslej: »Zadružnik«, trgov- 
sko podjetje OZZ, Ljutomer. 

Izbrišeta se Sitar Franc in Černjavič 
Jože ter vpišeta: 

Spačal Franc, upravnik, Obilčnik 
Franc, računovodja trgovskega pod- 
jetja, Ljutomer. 

Zadr VI • 11127 

Besedilo: Kmetijska zadrnga z o. j., 
Središče ob Dravi, 

Vpiše se zadružni obrat: Klavniško 
podjetje Kmetijske zadruge Središče 
ob Dravi, s poslovnim predmetom: Na- 
kup in klanje goveje živine. 

Zadr II 126 11124 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 

Tomaž pri Ormožu. « 
Izbrišeta se Črnjavič Jožef, Štuhec 

Alojz in vpišeta nova izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Vojsk Franc, Zagorci, Klaus Štefan, 
Korašice,  zadružnika. 

Zadr III 7 11125 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 4. decembra 1952. 
817. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 
druga »Stnrihovn«, Cirknica. 

Vpišeta se nova izvoljena člana 
upravnega odbora: 

Štajdohar Neža, zadružnica, štriho- 
vec, Šcnkiš Andrej, zadružnik, Cirkni- 
ca. 

Kot člani reorganizacijske komisije 
se vpišejo zadružniki: 

VI Ivan, Dobrenje, Vajugerl Rudolf, 
štrihovec, Pešl Franc, Stara gora ki 
podpihujejo za zadrugo tako, da po 
dva od njih pristavita pod besedilo fir- 
me svoja podpisa. 

Zadr V 26 11552. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Kobilje. 

Izbrišejo se Vngrinec Franc, Krčmar 
Jožef, Mikolič Franc, Gjerck Peter, 
špegel Pavla in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Laci Bela, ftabjan Peter, Bukovec 
Štefan, Bcrdcn Pavel, Mikolič Frone, 
Scršen Ludvik, šabjan Fvgen, Puhan 
liela, Kerčmar Jožef, kmetje, Kobilje, 
podpredsednik, ftikovcc Stefan pa 
tajnik odbora. 

Zadružni delež znaša odslej 500 din 
z 10-kratnim  jamstvom. 

' Zadr II 87 11155 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Turnišče. 

Izbrišejo se štefnuec Franc (76), Zver 
Jožko, Lebar Jožef, štefanec Franc 
(58., Gornjce Jožef in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Lebar Štefan, čevljarski pomočnik, 
predsednik; Miholč Ludvik kmet, 
Jalševcc Franc, pekovski mojster, Rc- 
žonja Franc, kmet, Maroša Jožef, kmet, 
Tivadar Jožef, čevljar, Zver Štefan, 
kmet, vsi v Tarnišču. 

Vpišejo se zadružni obrati: 
Trgovina z mešanim blagom, poslo- 

valnica št. 1 v Turnišču: trgovina z 
mešanim blagom, živino, živinsko kr- 
mo in kmetijskimi pridelki; 

Trgovina s tekstilnim blagom, poslo- 
valnica št. 2 v Tarnišču, trgovina s 
tekstilnim blagom, železnino, kovin- 
skimi izdelki, kmet. stroji, orodjem, 
barvami in raznimi potrebščinami} 

Trgovina z mešanim blagom, poslo- 
valnica  št.  3  v  Turnišču,  trgovina  z 
mešanim blagom in mesnimi izdelki. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne  10.  decembra  1952. 

Zadr II  151 11548 
818. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Lipa. 

Izbrišejo se Horvat Štefan, Zudravcc 
Jožef, Sobočan  Štefan, Skalič Štefan, 

Petek Štefan, Denša Ivan, Zadrarec 
Štefan in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Magdič Ivan, Denša Franc, Ferčak 
Štefan, kmet, Petek Avgust, mizar. 
Jerebic Štefan, Pal Ivan, Zadravec 
Ivan, kmetje, vsi iz Lipe. Magdič Ivan 
je predsednik, Denša Franc pa tajnik 
odbora. 

Vpiše se zadružni obrat: Trgovina z 
mešanim blagom v Lipi, trgovina z 
mešanim blagom (s pridržkom, da ne 
sme trgovati z metrskim tekstilnim 
blagom niti s konfekcijo), z živino in 
kmetijskimi pridelki. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne   11.   decembra   1952 

Zadr III 15 11550 
819. 

. Besedilo: Vinarska zadruga z o. j., 
Ljutomer. 

Zadruga je prešla na podlagi odločbe 
OLO Ljutomer 5. XII. 1952, številka 
II-7-34/52 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Hole Alojz, upravnik 
VZ, Žerovinci, JandI Janez, knjigovod- 
ja, Ključarovci in Grosičar Ciril,, 
uslužbenec, Slatina Radenci, ki podpi- 
sujejo po dva skupaj. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno 15. decembra 1952. 

Zadr IT 11 11472 
820. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j., 
Čatež. 

Izbrišejo se v letu 1948 izvoljeni 'Sla- 
ni upravnega odbora: Miklič Matija, 
Pugelj Marija, Zagorjan Viktor in 
Mescrko Ludvik, na podlagi sklepa 
zbora 17. II. 1952 pa se vpišejo novi 
izvoljeni  člani   upravnegn   odbora: 

Anžlovar hrene, Goljek 20, Krištof 
Franc, Križkn reber 7, kmeta: Miklič 
Ignac, kmečki sin, Razborjc 5 in Zu- 
pan'ič Jože, kmet, Okrog  (4. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 9. decembra   1952. 

Zadr VI   15/2 11228 

Izbrisi 
821. 

Besedilo:  Kmetijska  delovna  zadru- 
ga >Triglav< v Drežnici v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Gorici 

dne 21. novembra 1952. 
Zt 7/50-14 109% 

822. 
Besedilo: Kmetijska delovna zadru- 

ga »Rupa« v Borjani. 
Zt 28/50-15 11295 

Besedilo: Kmetijska zadruga v Do- 
Ijah. 

Zt 215/48-16 11296 

Besedilo: Kmetijska delovna zadru- 
ga >Soča« v Kobaridu. 

Zt 5/50-14 11295 

Besedilo: Kmetijska delovna' zadru- 
ga »Golob« v Kredu. 

Zt 6/50-10 11292 

Besedilo: Kmetijska živinorejska de- 
lovna zadrnga >25. maj — Matajur« na 
Livku. 

Zt 8/50-15 11294 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dno 4. decembra 1952. 
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825. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j., 

Bovec. 
Zaradi  končane  likvidacije. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne  12.  decembra  1952. 

/(  56/49-10 11422 
824. 

Besedilo: Potrošniška zadruga v Ko- 
baridu. 

Zaradi   končane   likvidacije. 
Okrožno sodišče v  Gorici 

dne 8. decembra 1952. 
V.t 57/49-18 11425 

825. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga >1. maj v Vrh pol ju pri Kam- 
niku. 

Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo 
z omejenim jamstvom v  Nevljah. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. novembra 1952. 

Zadr VII  32/5 10458 

Trgovinski register 
Vpisi 

826. 
Besedilo: Drcnik Milan, gostilna 

(Bršljin, OLO Novo mesto). 
Imetnik: Drenik Milan, gostilničar, 

Novo mesto, Bršljin 8. 
Obratni predmet: Izvrševanje go- 

stinske obrti. 
Okrožno sodišče v Novem mestu 

dne 25.  novembra   1952. 
7• 273/52 - Reg • II 89 1    10968 

Razglasi sodišč 

Zemljeknjižni oklic 

Dražbe 
I 89/52 ,   n<>°:. 

Dne 5. II. 1955 ob 9. uri bo pri 
tem sodišču, v sobi št. 16/11 dražba ne- 
premičnin, vi. št. 406 k. o. Apače. 

Cenilna vrednost 366.574 din, pritik- 
line    10.200  diu,    najmanjši    pon'idek 
244.383 din, varščina  36.276 din. 

I 255/52 11608 
Dno 12. II. 1955 ob 9. uri bo pri tem 

sodišču, v sobi št. 16/11 dražba nepre-, 
mičnin zemljiška knjiga Cirkulane, vi. 
št. 105. 

Cenilna vrednost 96.652 din, naj- 
manjša ponudba 64.435 din, varščina 
9700 din. 

I 362/52 I*«» 
Dne 19. II. 1955 ob 9. uri bo pri tem 

sodišču, v sobi št. 16/11 dražba nepre- 
mičnin, vi. 5t. 51 kat. obč. Desternik. 

Cenilna vrednost 260.268 din, naj- 
manjši ponudek 130.154 din, varščina 
26.027 din. 

Pravice, ki bi ne pripuščalo dražbe, 
je treba priglasiti sodišču najpozneje 
pri družbenem naroku pred zučetkoin 
dražbe, .sicer bi se ne mogle ve£ uve- 
ljavljati glede nepremičnin v škodo 
zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri. 

Drugače se opozarja ' na dražbem 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 16. decembra 1952. 

Oklic o skrbnikih 
in razpravah 

Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče ni znano, 
na njihovo nemarnost m stroške, dokler 
se sami ne zglasijo ali no imenujejo po- 

oblaščence 
G   784'52-4 lt354 

Golob Ljudmila, gospodinja, Sp. Breg 
53, proti Golobu Francu, roj. 3. XII. 
1906 v Sp. Brezna 3, Zidani most, na- 
zadnje v Sp. Hajdini, zdaj neznanega 
bivališča nekje v Franciji. Razprava 
bo 30. XII. 1932 ol) 9. uri pri tem so- 
dišču, v sobi št. 86II. »Skrbnik je Sun- 
de Jože, uslužbence pri tem sodišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5. decembia   1952. 

Amortizacije 
Uvedo »e postopanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravic«, sicer so bodo vređnotnice izrekle 

za neveljavne 

II R 435/52-5 11541 
Dev dr. Miroslav, Maribor, Ulica he- 

roja šlandra 15, in ing. arh. Dev Suša, 
Maribor, Bernekerjeva 1, prosita za 
amortizacijo izgubljene zavarovalne 
police bivše Ljudske samopomoči v 
Mariboru št. X-2226 gluseču se na za- 
varovanko Dev Antonijo, družinsko 
upokojenko v Mariboru, Tomšičev 
drevored 21, koristnik donosilec poli- 
ce, valorizirana vsota 7100 din. Prigla- 
sitveni rok: dva meseca od te objavo. 

Okrajno sodišče I v Mariboru 
dne   15.   decembra   1952. 

I R  730'52 4810 
Markcž Jožef, Boh. Srcdhja vas 11, 

prosi za amortizacijo izgubljene hra- 
nilne knjižice bivše Hranilnice in po- 
sojilnice v Bohinju št. 2627, z vlogo 
2658.56 din na ime Markež Jožef, Boli. 
Srednja vas 50. Priglasitveni rok: tri 
•••••• od te objave. 

Okrajno sodišče v  Radovljici 
dne 6. maja   1952. 

I R 740'52 11582 
Kersnik Katarina, Blejska Dobrava 

83, prosi za amortizacijo izgubljene 
zavarovalne police št. 25109 DOZ, z 
zneskom 2000 din. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Radovljici 
dne  4. oktobra   1952. 

Oklic dedičem 
naj v danem roku priglasijo sodišču svo- 
je dedne pravice ali imenujejo poobla- 
ščenca, ker jih bo sicer pri zapuščinski 
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti de- 
leži pa bodo vročeni državi oziroma jih 
bo za dediče, ki so znani, a neznanega 

bivališča,   hranil  skrbstveni   organ 

O  469/52-14 11300 
Polajnar Marjan, p.osestnica, štefa- 

nja gora 12, je amrla 24. VI. 1952, za- 
pjistivši naredbo poslednje voljo. Ne- 
kateri zakoniti dedni upravičenci so 
znani drugi pa ne. Priglasitveni rok: 
šest mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne  28.  novembra  1932. 

Razne objave 
Razpisi 

Št. 1027/52 11706 
Rektorat Univerze v Ljubljani raz- 

pisuje 
mesto izrednega profesorja na filo; 

zofski fakulteti za predmet starocerk- 
venoslovanščino in slovansko filolo- 
gijo. 

Rektor: Dr. Fran Zwitter 1. r. 

St. 385/1-52 •707 
Rektorat medicinske visoke šole v 

Ljubljani  razpisuje 
1 mesto asistenta na pediatrični kli- 

niki. 
Prošnje s potrebnimi prilogami je 

tuba vložiti na rektoratu, najpozneje 
14 dni po objavi tega razpisa 

Rektorat  medicinske  visoke  šole 
v Ljubljani 

Pozivi upnikom in dolžnikom 
naj   T   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svoje   obveznosti   do 
podjetij v likvidaciji, sicer se bodo dobrovi 

sodno izterjali 
10787 

Prireditveni 4)dbor Zleta »Svoboden, 
Trbovlje je po sklepu seje Izvršilnega 
odbora LI'S z. dne 1. XI. 1952 prešel v 
likvidacijo in pieneha 15. XI. 1952 s 
poslovanicui. 1'iiglusitveni rok: 4 dni 
od  te objave. 

Likvidacijska komisija 
11527 

Z odlocliu NILO glavnega mesta Ljub- 
ljana, Tajn št. 1675/52 z due 26. XI. 
1952 je prešlo Državno gostinsko pod- 
jetje »Fmona«, Ljubljana, Cankarjeva 
2 v likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 
dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

11528 
Lkiuiomijii   locarne  kovanega orod- 

ju,  Zreče  je  prešla   dne  7.   X.   1952  v 
likvidacijo.   Priglasitveni   rok:    mesec 
dni po tej obja^ i. 

Likvidatorji 
Št.  1137.-52 11229 

Zavod za urbanizem • in komunalno 
tehniko v, Ljubljani jo bil z odločbo 
\lade LRS, št. II 1107.2-52 z dne 24. 
XI. 1952 ukinjen in je prešel v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: do 10. I. 1935. 

Likvidacijska komisija 

11597 
Kmetijska obdelovalna zadruga v 

Toniačeveai je prešla po sklepu obč- 
nega zbora z due 8. VI. 1952 v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 50 dui po tej 
objavi. 

Likvidacijska komisija 

izgubljene listine 
preklicujejo 

Adam Ivan, Kozji vrh, Diavska do- 
lina, osebno izkaznico, reg. št. 24555, 
ser. št. 0161437, izdano 1951 od OLO 
Maribor okolica. 11365 

Baje Marija, Gorice, ,,. Ilrušcvjc, 
osebno izkaznico, sCr. št. F-0621724, 
reg. št. 11414, izdano v Postojni. 10769 
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Batagelj Slava, Maribor, Vita Krai- 
gherja 8, osebno izkaznico, reg. št. 
22128, ser. št. 00195-46, radano 1951 v 
Mariboru. 11373 

Bela Angela, Jankova 2, zdaj Crnci 
62, p. Apače, obmejno osebno izkazni- 
co, izdano v Radgoni. 11610 

Bene Marjeta, Trniče 50, p. Starše, 
osebno izkaznico, izdano v Ptuju. 

11556 
Berčon Jožef, Jelša 11, Šmartno pri 

Litiji, osebno izkaznico, reg. št. 3840 
ser. št. F-0162145, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 10943 

Bolta Anton, Kožarje 87, osebno iz- 
kaznico ser. št. 0072458, izdano v Ljub- 
ljani. 11435 

Borovnjak Jože, Nuškova 24, p. Ro- 
gašbvci, reg. št. 16476. ser. št. 0097186, 
izdano v M. Soboti. 11252 

Bostič Olga roj. Komočar, roj. 25. 
IX. 1922, zdaj v Brestanici 52, osebno 
izkaznico, izdano v Krškem pod št. 
0398653. 11475 

Brankovič Branko, Ljubljana, Mi- 
klošičeva 16, osebno izkaznico, reg. št. 
17276/51, ser. št. F-0059386, izdano v 
Ljubljani. 11689 

Bučar Slava, Maribor, Ruška 3, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 34870, ser. št. 
0041807, izdano 1951 v Mariboru. 11545 

Bnkovic Anica por. Božič, Draga 11, 
Kranj, osebno izkaznico, ser. St. F- 
0214851 in člansko sindikalno izkazni- 
co, izdano v   Kranju. 11655 

Bulic Drago, roj. 1S97, Gradiš, Je- 
senice, osebno izkaznico št. G 355263, 
reg. št. 8553. 11157 

Cerar Ciril, Radomlje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 6506, ser. št. 0452816, 
izdano od OLO Ljubljana  okolica. 

11513 
Cukrov Marija, Ljubljana, Trubar- 

jeva 64, osebno izkaznico, reg. št. 
8S227, ser. št. F-0110537, izdano v Ljub- 
ljani. 11514 

Cernie Milan, št. Vid nad Ljubljano, 
diplomsko spričevalo industrijske šo- 
le  >lskra<   Kranj,  za  šol.  leto  1949'50. 

1549 
Čok Nada, Maribor, Mladinska 8, 

osebno izkaznico, reg. št. 9776, ser. St. 
0013986, izdano v Mariboru 1930, želez- 
niško izkaznico za znižano vožnjo št- 
504455, sindikalno izkaznico st. 48342 
sindikata trgovcev v Mariboru.     11382 

Delfar Franc, roj. 16. X. 1933, Gra- 
dišče, zdaj v Markovščini 12, p. Ma- 
terija, osebno izkaznico za obmejni 
pas, izdano v Sežani 8. II. 1951, ser. št. 
16557,  rcg.  št.   17.62T. 1149S 

Dolenc Ida, Ljubljana, Ljubljanska 
51, osebno izkaznico, reg. št. 763/50, 
ser. št. F 0025073, izdano v Ljubljani. 

11515 
Dolenc Jožefa, Maribor, Radvanje, 

Strcliška 22, osebno izkaznico, rcg. št. 
26978, ser. št. 0027678, izdano 1951 v 
Mariboru. 4191 

Doler Ivan, Sv. Janž pri Vuzenici, 
roj. 16. V. 1925, vojaško knjižico št. 
1467, izdano od vojaškega odseka Slo- 
venj Gradec 5. VII. 1950. 11069 

Dresar Lovrenc, Medvode, osebno 
izkaznico, reg. št. 24765, ser. št. F- 
0150075, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 11516 

Dular Alojz, Krtina 8, p. Vel. Loka, 
osebno izkaznico, ser. št. 0510003. 

11660 

Dular Karel, roj. 15. XI. 1925, Kaler- 
če 3, Podbočje, osebno izkaznico, ser. 
št 0404562, reg. št. 26256, izdano v 
Krškem. 11599 

Erdös Antonija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 94921'51, ser. št. F- 
0117231,   izdano  v  Ljubljani.        11550 

Fabjan Martin, Zgornje Bitnje 52, p. 
Žabnica, osebno izkaznico rcg. št. 18159, 
izdano od OLO Kranj okolica.     11551 

Ficko Štefan, tesar »Gradiš IM.\L, 
Zenica, osebno izkaznico št. 19952. 

11151 
Filipič Alojz, Sv. Lovrenc na Pohor- 

ja, osebno izkaznico, rcg. št. 21997, ser. 
št. 0572455, izdano 1951 od OLO Mari- 
bor okolica. 11370 

Filipič Marta, Maribor, Kalvarska 1, 
osebno izkaznico, rcg. št. 40665, ser. št. 
0058411, izdano 1931 v Mariboru. 11342 

Frank Hilda, Maribor, Studenci, Vo- 
kaceva 8, osebno izkaznico, reg. št. 
48599, ser. št. 004S921, izdano 1931 v 
Mariboru. 11380 

Gabrijelčič Ana, Maribor, Maistrova 
15, osebno izkaznico, reg. št. 5228, ser. 
št. 0015545, izdano  1951  v Mariboru. 

9415 
Giodani Jože, Zagrad 4, p. škocjan, 

osobno  izkaznico  ser.  št. 0515402. 
11447 

Glažar Anton, škorba 57, p. Hajdina 
pri Ptuju, osebno izkaznico, reg. št. 
3648,  ser.  št. 0245961. 11625 

Gledj Djuro, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, rcg;. ši. rR834'51, ser. št. F- 
0101164, izdano  v  Ljubljani. 11594 

Gorza Nežka, M. Sobota, Gregorčiče- 
va 5, osebno izkaznico, reg. št. 48646, 
ser. št. 0150556, izdano v M. Soboti. 

10871 
Gostan Elza, Maribor, Tezno, TAM, 

minski blok, osebno izkaznico, rcg. 
št. 54542, ser. št. 0056476, izdano 1951 
v Mariboru. 11579 

Gradišnik   Anica,   Maribor, Heroja 
Staneta  14, osebno izkaznico, reg. št. 
50524,  ser.  št.  0028672,  izdano 1951  v 
Mariboru. 4192 

Gregorčič Vinka, roj. 3. IV. 1910, Ma- 
ribor, Engelsova 62, izkaznico ••••- 
povalca št. 6, izdano 5. IX. 1931 od 
Mestne klavnice, Maribor, ki je veljala 
z osebno izkaznico, ser. št. G 005.810, 
rcg. št. 27110, izdano v Mariboru. 11400 

Grilc Franc, roj. 26. III. 1910, zdaj 
v Kokrici 111, Kranj, osebno izkazni- 
co, reg. št. 4327. 11626 

Harc Karel, Selnica ob Muri, osebno 
izkaznico, Teg. št. 28918, ser. št. 0174551, 
izdano 1951 v št. Ilju. 11541 

Hegler Jožica, Ljubljana, Cesta v 
Mestni log, osebno izkaznico, reg. št. 
82850'50, ser. št F-0105160, izdano v 
Ljubljani. 11616 

Horvat Ana, Maribor, Studenci, Uli- 
ca Pohorskega bataljona 34, osebno 
izkaznico, reg. št. 49217, izdano v Mari- 
boru ter člansko sindikalno izkaznico. 

11479 

Horvat Emìì. Van^a vas 61, p. Ran- 
kovci, osebno izkaznico, ser. št. 0095540, 
reg   št.   14850,  izdano  v  M. Soboti. 

11500 
Horvat Franc, roj. 25. V. 1920, zdaj 

v željni pri Kočevju 54, osebno izkaz- 
nico, rcg. št. 7122, ser. št. 0-55452, n- 
dano v Kočevju. 11355 

Jakoš Alojzij, Zadvor 90, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 457 50, ser. št. K-0122740, 
izdano v Ljubljani. 11456 

Janežič Terezija, št. Jernej 27, oseb- 
no izkaznico  ser. št. 0512411.        11449 

Justin Marija, vdova Ažman, poroče- 
na Vočanec, Jesenice, Ciril Metodova 
6, osebno izkaznico, ser. št. 546153, reg. 
št. 1425, izdano na Jesenicah.       11539 

Knčič Vera, -upokojenka, Ljubljana, 
Igriška 2, spričevalo III. razreda me- 
ščanske šole pri uršulinkah v Ljublja- 
ni, šolsko leto 1907'190S in spričevalo 
I. letnika višje dekliške šole za šolsko 
leto  1908/1909. 1I4S6 

Kanšek Ivan, Stari trg, Predgrad, 
roj. 29. IX. 1902, osebno izkaznico, 
reg. št. 2444, ser. št. 0491T54, izdano 30- 
XII.  1950 v Črnomlju. 9949 

Kerec Franc, Putcrhof pri Tržiču, 
osebno izkaznico, rcg. št. 2455, ser. št. 
0157165, izdano v Tržiču. 11552 

Kcrmavner Franc, Vnanje gorice, 
osebno izkaznico št. 18795 in knjižico 
za kolo št. ogrodja 1980S", izdano v 
Ljubljani. 11438 

Kersnik Jože, Blejska Dobrava 85, 
osebno izkaznico št. 0299981 izdano v 
Radovljici, in sindikalno izkaznico št. 
62229,  izdano v železarni  Jesenice. 

11187 
Keuschler Julijana, Zg. Radvanje, 

Lackova 95 pri Mariboru, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 26275, ser. št. 0026985, 
izdano 1951 v Mariboru. 11575 

Kirn Franc, Bac 117, p. Knežak, 
osebno izkaznico, reg. št. 4672, ser. št. 
0551982, izdano v Postojni. 11195 

Kmetic Franc, Maribor, Košaki.šent- 
iljsku 47, osebno izkaznico, reg. št. 
57891, ser. št. 0057405, izdano 1950 v 
Mariboru. 9133 

Knafclc Ivan, Koritnica 62, p. Kne- 
žak, osebno izkaznico, reg. št. 5000, ser. 
št. F-0332310. 11522 

Kočnik Cilka, Maribor. Nova vas, 
Zelena alica 52, osebno izkaznico, reg. 
št. 48571, ser. št. 0048895, izdano 1931 
v Mariboru. 11540 

Koletnik Brigha, Sv. Miklavž pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št 
59777, ser. št. 0845987, izdano 1951 v 
Mariboru. 11545 

Korbar Ana, Komcndska Dobrava 3, 
osebno izkaznico, reg. št. 61196/51, ser. 
št. F-0085506, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 11633 

Kos Ana, Krog 43, M. Sobota, roj. 
20. V, 1929, osebno izkaznico, reg. št. 
5566, ser. št. 0O37276, izdano v M. So- 
boti. 11502 

Kozar Jurij, Maribor, Pobrežje, de- 
lavsko naselje >Konstruktor<, osebno 
izkaznico, reg. št. 18586, ser. št. 0067214, 
izdano 7. XII. 1951 v Radgoni.      11366 

Kralj Stanislava, Veliki Mengeš 173, 
osebno izkaznico, reg. št. 5727, ser. št. 
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F^)450037, izdano od OLO   Ljubljana 
okolica. 11595 

Krnmbcrgcr Franc, Partin je 132, Jur- 
jevski dol, osebno izkaznico, reg. št. 
10395, ser. št. 0584079, izdano 1951 od 
OLO Maribor okolica. 11364 

Kramžar Janko, Prevaljc, Farna vas 
49, osebno izkaznico št. 84S6, izdano v 
Slovenj Gradcu. 11360 

Kranjc Nada, Maribor, Koroška 70, 
delovno knjižico št. 1496547, izdano za 
>TAMc v Mariboru. 11548 

Krasna Frančiška, Mengeš 93, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 11477, ser. št. F- 
0457787, izdano od OLO Ljubljana oko- 
lica. 11439 

Krašnja Frančiška, Budanje 123, p. 
Vipava, osebno izkaznico, reg. št. 11477, 
ser. št. F-0457787, izdano v Mengšu. 

11003 
Kristan Lojze, Ljubljana, Soteska 8, 

osebno izkaznico ,reg. št. 5932, ribiško 
knjižico s kontrolnim kartonom, izkaz- 
nico Ribarske zadruge in izkaznico 
Društva upokojencev, vse izdano v 
Ljubljani. 11407 

Lagiuja Anton, Pivka 109, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0628078, rcg. št. 17768, 
izdano v Postojni. 11591 

Lanzani Marija, Levpa, p. Avče, pre- 
klic o izgubljeni osebni izkaznici, reg. 
St. 7682. ser. št. 515681, izdani v Gorici, 
objavljen v Ur. listu LRS, št. 33/52, 
ker se je našla. 11451 

Lovš Franc, Maribor, Ulica talcev 25, 
osebno izkaznico, rcg. št. 3739, ser. št. 
0001785, izdano 1951 v Mariboru. 11374 

Lazar Ivan, Maribor, Ob železnici 
12, sindikalno knjižico št. 2631612, gor. 
it. 89655, izdano  1948 v Mariboru. 

11546 
Lesnoindustrijsko podjetje Ljublja- 

na, Avtopark. prometno knjižico tovor- 
ne avtoprikolice OOA, reg. št. tablice 
S-645, št. šasije 110, izdano v Ljublja- 
ni na ime Špedicija Ljubljana.     11657 

Letonja Amalija, Tovarna volnenih 
izdelkov Majšperk, osebno izkaznico 
št. 42790. 11480 

Ličen Jožef, Ajdovščina, Titov vrh 
1, osebno izkaznico, ser. št. 0325423, 
reg.  št. 30670 in vojaško knjižico. 

11503 
Ljuboj Alojz, Sp. Hajdina 40, oseb- 

no izkaznico, reg. št. 5961, ser. št. 
0248274. 11234 

Majcen Mihael, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 93472/51, ser. št. F- 
0115782, izdano v Ljubljani. 11634 

Majer Franc, Jclendol 7,v p. jškoci- 
jan. osebno izkaznico, ser. št. 0315535. 

11558 
Malačič Aleksander, Bokrači 9, M. 

Sobota, zdaj Gradiš Strnišče pri Ptu- 
ju, osebno izkaznico, reg. št. 9408, ser. 
št. 00990915, izdano v M. Soboti.   11235 

Marjetic Ivan, Maribor Košaki, šejit- 
iljska 17, osebno izkaznico, reg. st. 
45718, ser. št. 0047906, izdano 1951 v 
Mariboru. 11377 

Martck Marija, Ribnica 220, Dolenj- 
sko, osebno izkaznico št. 57093.     •09 

Medved Angela, roj. Hostnik 12. V. 
1916, Loke 87, Trbovlje, osebno izkaz- 
nico, ser. št. IF-0717482j reg. št: 4172, 
izdano v Trbovljah. 11304 

»Mepronu prevozno podjetje, Ljub- 
ljana, prometno knjižico za tovorni 
avto znamke >Mercedes< S-250 (stara 
evid. št.)  nosilnost 5 ton. 11487 

Mihelj Alojz, Knežak 206, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 4090, ser. št. F-0351400. 

11619 

Mihevc Betka, Logatec, Martinj hrib, 
osebno izkaznico, reg. št. 68307/51, ser. 
št. 0090617, izdano v Ljubljani.    11635 

Mikulaš Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 64235'51 ser. št. F- 
0086543, izdano v Ljubljani. 11692 

Mlakar Janez, Zgornji Kašelj 20, 
osebno izkaznico, reg. št. 92193/51, ser. 
št. F-0114503, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 11617 

Mrak Ana, roj. 7. I. 1933, Šmartno 
pri Litiji, zdaj Loka 624, p. Trbovlje, 
osebno izkaznico, rcg. št. 39365, ser. št. 
F-0679775. 114S1 

Muženič Mira, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 1037'51, ser. št. K- 
009847, izdano v Ljubljani. 11658 

Novak Ciril, Gradac pri Metliki, voz- 
niško dovoljenje s tremi taluni št. 5553, 
izdano v Ljubljani. 11553 

Novak Emanuel, uslužbenec Drž. po- 
sestva Turiška vas, p. Slovenj Gradec, 
osebno izkaznico, izdano v Slov. Grad- 
cu, št. 0363647, člansko izkaznico sin- 
dikalne podrjžnice št. 76425, reg. št. 
14337, izdane od Drž. posestva Radlje 
ob Dravi, izkaznico za znižano vožnjo, 
izdano 7. V. 1952, št. 21348 ter člansko 
izkaznico OPO Slovenj Gradec, št. 
347901. 11402 

Novak Ladislav, Maribor, Gorkega 
12, osebno izkaznico, rcg. št. 12925, ser. 
št. 0012707, izdano  1951 v Mariboru. 

11369 
Oblak Alfonz, Jesenice, Blejska ce- 

sta 32, osebno izkaznico, ser. št. 
0350707, rcg. št. 5997, izdano 6. III. 1952 
na Jesenicah, in sindikalno izkaznico 
št. G-0350707. 11505 

Papier Olgo, Zg. Kašelj 39, Polje, 
osebno izkaznico, reg. št. 64090'5l, ser. 
št. F-0086400, izdano v Ljubljani. 

11440 
Pcrnišek Leni, Novo mesto, delovno 

knjižico št. 7498, izdano v predilnici 
Litija. 11488 

Pestner Emil, Irca vas 14, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0520387. 11448 

Pire Anton, Ljubljana, Trnovski pri- 
stan 12, osebno izkaznico, reg. št. 9592, 
ser. št. F-0455702, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 11636 

Planine Julij, poročnik, Kočevje, ob- 
javo št. 713053, serije F, izdano od V. 
p. 9685/1 v Ljubljani. 11596 

Počervina Fani, Ljubljana, Cankar- 
jeva 2, osebno izkaznico, reg. št. 
97066/51, ser. št. F-0119376, izdano v 
Ljubljani. 11489 

Pohl Mara, roj. 9. III. 1927, zdaj v 
Novi vasi 78 pri Ptuju, osebno izkazni- 
co, reg. št. 1485, ser Št. 0243797.   11483 

Poljšak Vanda, Maribor, Koresova6, 
osebno izkaznico, rcg. št. 36126, ser. št. 
0026638, izdano 1951 v Mariboru. 11371 

Posega Franc, Vel. Ubelsko 1, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 19657, ser. št. S- 
0629967. 11429 

Pož Pavla, Gorenje 14, p. Šmartno 
ob Paki, osebno izkaznico, reg. št. 6862, 
ser. št. 0430172, izdano od OLO Šo- 
štanj. 11433 

Praprofnik Edvard, Ptuj, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 1802, ser. št. 0244114, 
izdano v Ptuja. 11637 

Premrl Antonija, Studeno 76, p. Po- 
stojna, osebno izkaznico, reg. št. 2785, 
ser. št. 0613095, izdano v Postojni. 

11133 
Premru Ivan, Ljubljana, evid. tabli- 

co poltovornega avtomobila znamke 
»Ford« št. S-958. 11554 

Prosenak Zofka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 23552, ser. št. F- 
0785392, izdano v Poljčanah. 11408 

Primožič Anton, Grbin 2, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 5770, ser. št. F-164076, 
izdano od OLO Ljubljana okolica. 

11555 
Pučko Anton, Maribor, Studenci, Ca- 

rja Lazarja 5, osebno izkaznico, reg. 
št. 36633, ser. št. 0032145, izdano 1951 v 
Mariboru. 11572 

Pulko •••, Maribor, Mele, Kajžar- 
jeva 9, osebno izkaznico, reg. št. 26020, 
ser. št. 0026738, izdano 1951 v Mari- 
boru. 111547 

Puntar Snežna, Ljubljana, Titova 39, 
osebno izkaznico, reg. št. 20281'50, ser. 
št. F-0042591 in potrdilo o opravljenem 
izpita RK za bolničarko, izdano v 
Ljubljani. 11693 

Pušnik Rozalija, Trbovlje, Loke 48, 
osebpo izkaznico, reg. št. F-0714137, iz- 
dano v Trbovljah. 11164 

Rainšak Marica, Klane 53, p. Dobrna 
pri Celju, osebno izkaznico, ser. št. 
0764329, neg. št. 12369, izdano v Celja. 

11431 
Rangus Martin, Dol. Vrhpolje 1, St. 

Jernej, osebno izkaznico, ser. št. 
0514716. 11559 

Rntej Neža, roj. Baumkirher, Sevni- 
ca 22, p. Sevnica na Savi, osebno iz- 
kaznico, izdano v Krškem, ser. št. 
0385783, reg. št. 401473 in spričevalo 
o opravljenem izpitu II. kemijskega 
tečaja PLZ, št. 595'52, izdano v Kr- 
škem. 11630 

Razboršek Rajko, Trbovlje 11/63, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0713764, 
rcg. št. 454, izdano v Trbovljah. 

10696 
Rednak Antonija, roj. 20. V. 1890, 

št. Vid nad Valdekom 34, osebno iz- 
kaznico, reg. St. 23832, ser. št. 0359162, 
izdano od OLO Slovenj Gradec.   11452 

Repar Vera, Rudnik 101, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 71093'51, ser. št. F- 
0093403, izdano v Ljubljani. 11517 

Rudolf Anton, Scic 8 pri Polskavi, 
osebno izkaznico, reg. št. 50701, ser. 
št. 0165551, izdano od OLO Slovenska 
Bistrica 1951 sindikalno izkaznico sin- 
dikata Strnišče. 11381 

Salobir Anton, Bled, Grad 94, oseb- 
no izkaznico št. 12902, izdano v Ra- 
dovljici 1er izkaznico OF, sindikalno 
knjižico in knjižico za kolo št. 100039. 

11362 
Savernik Marija, Ljubljana, DapSe- 

vičev trg 2, osebno izkaznico, reg. št. 
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94229 51,  ser.   št.  F-Ol 16539,  izdano  v 
Ljubljani. 11694 

Sedonja Vinko, Očeslavci, Ivanjci 
pri Radgoni, delovno knjižico, izdano 
v Radgoni 1947, kot čevljarski poslo- 
vodja delavnice KLO Sv. Jurij ob 
Ščavnici. 11378 

Sclnn Janez, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 80800 51, ser. št. F- 
0103110, izdano v Ljubljani. 11638 

Senekovič Zora, Slovenj Gradec, 
Cankarjeva 17, osebno izkaznico, reg. 
St. 14165, ser. št. G-0563275. 11537 

Souvan dr. Ferdinand, Ljubljana, 
Mestni trg 24. prometno knjižico za 
osebni avtomobil znamke ^Škoda« Po- 
pular, evid. št. S-705, št. motorja in 
šasije 59613. '1441 

Sovdat Ivan, osebno izkaznico, izda- 
no v Krškem, reg. št. 43•26, ser. št. 
05S8036. 11334 

Slavec Anton, Knežak 39, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 12891, ser. št. F- 
0360201. 11620 

Sok Martin, Polenšak, osebno izkaz- 
nico, ser. št. F-0267996, reg. št. 246S6, 
izdano 21. II. 1931. 11257 

Spasojević Milorad, GAP Ribnica na 
Dpi., vozniško knjižico II. stopnje, iz- 
dano 17. IX. 1948 v Kragujeveu.   11688 

Stajan Angela, roj. 1928, Selnica ob 
Dravi, osebno izkaznico, reg. št. 36787, 
ser. št. 0197806 ter člansko sindikalno 
izkaznico ter izkaznico OF, vse na ime 
Stajan Franc, roj. 1. 1918, Selnica ob 
Dravi. 11404 

Svečnjak Dragotin, gradbišče •••- 
linkac, osebno izkaznico, ser. št. M- 
1952319, reg. št. 2713. 11618 

šaukl Miha, Goriški vrh 21, Dravo- 
grad, osebno iskaznico, reg. št. 15S96, 
ser. št. 0277206, izdano v Slovenj Grad- 
en. 11506 

škrabl Stane, Ljubljana, Jadranska 
22, osebno izkaznico, reg. št. 9545 50, 
ser. št. 0031855, izdano v Ljubljani. 

11442 
šneberger Ivana, Ljubljana, Poljan- 

ska 40, osebno izkaznico, reg. št. 
80638'51, ser. št. F-0102938, izdano v 
Ljubljani. 11556 

žoln Alojz, Selca 1, p. Raka pri Kr- 
škem, osebno izkaznico, ser. št. F- 
03S1957, reg. št. 37647. 11450 

što}cer Avgust, Žahenberc 45, p. Ro- 
gatec, osebno izkaenico, reg. št. 14.100, 
ser. št., 0769320, izdano 1951 v Poljča- 
nah. 11363 

Štrukelj Zdravica, Ljubljana, Can- 
karjeva 4, osebno izkaznico, reg. št. 
84101'52, ser. št. F-0106411 in člansko 
sindikalno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 11639 

Tasevski Nada, II. Bistrica, Ulica IV. 
armade 86, osebno izkaznico, reg. št. 
10147, ser. št. F-357457. 11509 

Tavčar Ivanka, Javorniški Rovt 14, 
osebno izkaznico, ser. št. G-345015, Teg. 
it. 305. 11510 

Tertinek Franc, Ožbalt v Dravski 
dolini, osebno izkaznico, reg. št. 32905, 
ser. št. 0188787, izdano 1951 od OLO 
Maribor okolica. 11544 

Tomazin Alojz, Skorno 56, Šoštanj, 
osebno izkaznico, ser. št. 0048764, reg. 
št. 48242. 10503 

Toplak Ivan, Mostje 10, p. Juršinci 
pri Ptuju, osebno izkaznico, reg. št. 
13228, ser. št. 0254542, Kzdano 3. IV. 
195i, in orožni list št. 346, izdan 15. I. 
1952 v Ptuju. 11434 

Tovornik Ivan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, ser. št. F-0105832, reg. št. 
83522/52, izdano v Ljubljani.        11518 

Trebeč Ivan, Zavrhek 2, p. Vremski 
Britof, osebno izkaznico, ser. št. 
0206572, reg. št. 15862, izdano v Sežani. 

11443 
Treplak Ivan, Radezelj 30, Slivnica 

pri Mariboru, preklic o izgubljeni 
osebni izkaznici reg. št. 42701, ser. št. 
0571639, izdani od OLO Maribor oko- 
lica 1951, ker se je našla. 11367 

Uranič Frančiška, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 28751'51, ser. št. F- 
0050761, izdano v Ljubljani. 11659 

Urankar Pavla, Pirševo 1, p. Šmart- 
no  pri    Kamniku,   osebno   izkaznico, 

ZA LETO 1953, 

ki ga bo izdala redakcija 
>Nove proizvodnje« pri Go- 
spodarskem svetu PV LRS, 
bo poleg koledarskega dela 
obsegal tudi tekstni del. V 
teksnem delu bodo objavlje- 
ne razpredelnice, tabele in 
seznami, ki so potrebni vsa- 
kemu strokovnjaku katere- 
koli stroke. V koledarju bo 
objavljen seznam vseh proiz- 
vodnih industrijskih in obrt- 
nih podjetij, zadrug itd. po 
strokah in še posebej po kra- 
jih. V koledarju bodo tiskam 
tudi predpisi, navodila in po- 
jasnila glede vsega, kar mora 
vedeti sleherni strokovnjak, 
na pr. glede upravljanja pod- 
jetij, službenih razmerij, so- 
cialnega zavarovanja, zavaro- 
vanja življenja in imetja, že- 
lezniškega in poštnega pro- 
meta, sodstva, arbitraže, šol- 
stva, državne uprave, denar- 
nega prometa, knjigovodstva 
itd. 

V koledarju bodo objavlje- 
ni kratki in jedrnati članki, 
važni za poedine tehnične 
stroke in tudi za kmetijstvo. 

Koledar bo tiskan v forma- 
tu DIN 4A, obsegal bo ca 400 
strani, vezan bo v polplatno 
in bo umetniško opremljen. 
Cena za 1 izvod je le 150 din. 

Naroča se pri redakciji 
»Nove proizvodnje«, Ljublja- 
na, Gregorčičeva ul. 23, po- 
štni predal 331, tekoči račun 
pri NB v Ljubljani številka. 
601-90196-0. 

reg. št. 14501, ser. št. F:046041i, izdano 
od OLO Ljubljana okolica. 11519 

Velkavrh Ana, Vrzdenec, Horjul, 
osebno izkaznico, reg. št. 21499, ser. 
št. F-0125809, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 11409 

Vičič Friderik, Harije 74, p. II. Bi- 
strica, roj. 23. XII. 1901, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0433469, reg. št. 10159, iz- 
dano 16. V. 1951. 11485 

Videč Marija, Maribor, Tezno, Ki- 
dričeva 4, osebno izkaznico, reg. št. 
19736, ser. št. 0017082, izdano 1951 v 
Mariboru. 11376 

Vidmar Jože, roj. 10. III. 1904, Ljub- 
ljana, Dobrovška 17a, vojaško knjiži- 
co, izdano od vojaškega odseka Ljub- 
ljana. 11520 

Vinkovič Franc, Ljubljana, obmejno 
osebno izkaznico, ser. št. 0093747. reg. 
št. 12037, izdano v Murski Soboti. 

11444 
Volf Ana, Soteska 18, p. Straža pri 

N. mestu, osebno izkaznico ser. št. 
0319007. 11662 

Vojsk Janez, Vintarovci pri Ptuju, 
osebno izkaznico, ser. št. 0252767, Teg. 
št. 10454, izdano 19. III. 1951. 11405 

Voljč Janez, Ljubljana, izkaznico 
rezervnih oficirjev, izdano 17. X. 1949 
od vojne pošte 2738, Zagreb, št. PU- 
0001-S št. 8106. 11557 

Vrhovec Alojzij, Ljubljana, Strmi 
pot 3, osebno izkaznico, reg. št. 3519 51, 
ser. št. F-0025829, izdano Y Ljubljani. 

11410 
Vulič Milorad, Ljubljana, Bezenško- 

va 34, osebno izkaznico, reg. št. 
78110/51, ser. št. F-0100420, člansko sin- 
dikalno knjižico in vojaško knjižico, 
izdano v Lj-ibljani. 11445 

Žemljic Stanko, Pršetinci 34, Sv. To- 
maž pri Ormožu, roj. 7. VII. 1932,oseb- 
no izkaznico, reg. št. 12736, ser. št. F- 
0237046. 10977 

Zdolšek Jurij, Dobje 24, p. Dramlje, 
roj. 17. IV. 1913, osebno izkaznico, ser. 
št.  F- 0681789, reg. št. 53671.        11111 

Zore Anton, kleparski vajenec, Mir- 
na, knjižico učencev v gospodarstvu. 

11406 
Zuzelj Angela, Radna  13, zdaj Log, 

p.  Boštanj  ob  Sevnici,  osebno  izkaz- 
nico, reg. št. 39777, ser. št. 0384087. 

11508 
Žagar Jožefa,  Jelševa  3, osebno iz- 

kaznico,  ser.  št.  0512049. 11446 

Žbogar Veronika, roj. 12. XL 1898, 
Banjšice 80, Grgar, osebno izkaznico, 
ser. št. 0318672, rog. št. 8770.        10920 

Žerjav Frane, Dračica 22, Borovnica, 
osebno izkaznico, reg. št. 57410, ser. št. 
F-0145420, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 11521 

Žnidar Janez, Kranj, osebno izkaz- 
nico reg. št. 3707, izdano v Kranju. 

11695 
Žnidarič Vladimir, Jesenice na Dol. 

7, osebno izkaznico, reg. št. 15612, sej. 
št. F-0393922. 11696 

Žužek Alojz. Rihpovec 32, p. Treb- 
nje, osebno izkaznico ser. št. 0514692. 

11560 

Izdaja »Uradni llat LES*, Direkt« In odgovorni urednik: dr, Raatka Močnik« tiaka tiskarna >Toneta Tomši£a< v LJubljani. 
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Kot zakonca štejeta po tem navodilu mož in žena, 
tako da lahko potemtakem mož, če je zaposlen, dobi 
legitimacijo za ženo, kolikor ta že ne uživa popusta 
pri vožnji na kateri drugi podlagi. Prav tako ima 
žena, ki je v delovnem razmerju in ima pravico do 
popusta pri vožnji, pravico tudi do popusta pri vožnji 
za svojega moža ne glede na njegovo zaposlitev ali 
zasebni poklic (premoženjske razmere), kolikor tudi 
mož ne uživa popusta pri vožnji na kateri drugi 
podlagi. 

Otroci delavcev in uslužbencev uživajo popust pri 
vožnji kot družinski člani, če izpolnjujejo pogoje po 
tem navodilu. Na ta popust ne vpliva tarifski popust, 
ki ga uživajo na podlagi dijaških objav ob koncu ozi- 
roma pričetku šolskega leta. Glede na to lahko otroci 
delavcev in uslužbencev, ki redno obiskujejo šolo, 
uporabljajo obojni popust, ker velja tarifski popust 
samo za določeni čas in na določenih relacijah, med- 
tem ko se 25% oziroma 50% popust in popust za letni 
dopust priznava vsem družinskim članom za zasebna 
potovanja. 

3. točka 

Za uporabo popusta pri vožnji po i. točki tega 
navodila se izdajata z veljavnostjo za koledarsko leto 
dve vrsti legitimacij, in sicer: 

a) za delavce, uslužbence, oficirje, podoficir je, vo- 
jaške uslužbence in osebne upokojence legitimacija 
na obrazcu P-30 v beli barvi in 

b) za družinske člane oseb, ki so navedene v 
i. točki, kakor tudi za družinske upokojence legiti- 
macije na obrazcu P-31 v rožnati barvi. 

Če je zakonec v delovnem razmerju in izpolnjuje 
pogoje iz 1. točke, ima pravico samo do uporabe legi- 
timacije na obrazcu P-30. 

4. točka 
Legitimacije na obrazcih P-30 in P-31 dajejo 

poleg 25% oziroma 50% popusta redne vozne cene 
tudi pravico do popusta za potovanje zaradi izrabe 
letnega dopusta. V ta namen imajo legitimacije po- 
sebne rubrike za uporabo tega popusta. 

5. točka 
Državna podjetja, ustanove, uradi itd. nakupijo 

potrebno število ustrezajočih legitimacij na železni- 
ških postajah. 

Kupljene legitimacije je treba s črnilom čitljivo 
in natančno izpolniti ter s seznamom v trojniku do- 
staviti pristojni železniški postaji, da jih potrdi. Za 

•pristojno postajo šteje postaja, kjer je podjetje, usta- 
nova, urad itd. oziroma najbližja železniška postaja. 

Direkcija za železnice lahko po potrebi določi eno 
postajo v krajih, kjer je več postaj, da le-ta overja 
legitimacije P-30, P-51 in K-15. V tem primeru se mora 
to objaviti javnosti. 

Seznam mora obsegati tele podatke: 
a) v zglavju: natančno ime državnega podjetja, 

ustanove, urada itd., nato pa kraj, okraj in ljudsko 
republiko; 

b) zaporedno številko; 
c) priimek, očetovo ime in ime uporabnika. 
Pod isto zaporedno številko, in sicer pod imenom 

nosilca pravice do popusta je treba navesti imena 
vseh članov njegove ožje družine, za katere se na- 
ročajo legitimacije in rodbinsko razmerje, pri otrocih 
pa še leta starosti. Za otroke nad 18 let je treba na- 
vesti, ali se redno šolajo» 

,    č) številko legitimacije (P-30, P-31 ali K-15); 
d) številko osebne izkaznice uporabnika (to šte- 

vilko je treba napisati tudi za družinske člane, razen 
za otroke do dopolnjenih 16 let). 

Na koncu seznana zapiše voditelj državnega pod- 
jetja, ustanove, urada itd. tole klavzulo: 

»Potrjujem, da so delavci in uslužbenci, navedeni 
v tem seznamu, zares zaposleni v tem podjetju (usta- 
novi, uradu itd.), da imajo najmanj 11-mesečno delov- 
no dobo kakor tudi da imajo člani njihovih ožjih 
družin pravico do tega popusta in da se legitimacije 
naročajo za naštete prvič v tem letu.« (Žig podjetja, 
ustanove, urada itd. in podpis voditelja.) 

Za upokojence in člane njihovih ožjih družin je 
treba pripisati analogno klavzulo, toda brez navedbe 
delovnega staža, ki zanje ni potreben. 

Pri dostavitvi seznama za potrditev legitimacij za 
znižano vožnjo morajo družbene organizacije in drugi 
navesti tudi številko odločbe in ime organa državae 
uprave, ki je potrdil ustanovitev in delo posamezne 
organizacije. 

Legitimacije za znižano vožnjo za otroke naroča 
tisti roditelj (ako sta oče in mati v delovnem razmer- 
ju), ki prejema otroško doklado, tedaj samo eden. 
Če starši iz kakršnihkoli razlogov ne prejemajo otro- 
ške doklade, tedaj naroča legitimacije oče, če pa on 
ni v delovnem razmerju, tedaj mati. 

Za uslužbence in delavce predstavništev FLRJ 
v inozemstvu naroča legitimacije za znižano vožnjo 
ministrstvo zunanjih zadev pri pristojni direkciji za 
železnice, namesto številke osebne izkaznice pa se v 
legitimacijo vpiše številka potnega lista ali katere 
druge osebne listine uporabnika s fotografijo. 

6. točka • 
Ko železniška postaja dobi izpolnjene legitimacije 

in sezname, mora primerjati, podatke iz legitimacij 
s seznamom in ugotoviti, ali imajo vse osebe, za ka- 
tere se legitimacije naročajo, pravico do popusta. 

Ko sta pregled in primerjava izvršena, potrdi šef 
postaje (namestnik) legitimacije s pečatom in pod- 
pisom na kraju, ki je določen za podpis direktorja 
za železnice, pri čemer pripiše datum potrditve v do- 
ločeno rubriko (namesto »direktor železnic« je pri- 
tisniti žig >šef postaje« ali to napisati z roko). 

Če se pri pregledu ugotovi, da katerakoli od oseb, 
ki je navedena v seznamu, nima pravice do popusta, 
je treba njeno ime in priimek črtati v vseh treh pri- 
merkih seznama, obenem z drugimi podatki za pri- 
zadeto osebo, legitimacijo pa vrniti nepotrjeno. 

Potrjene legitimacije s triplikatom seznama vrne 
postaja osebno uslužbencu podjetja, urada, ustanove 
itd. Duplikat seznama obdrži postaja, original pa do- 
stavi občemu oddelku svoje direkcije za železnice 
najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. 

Direkcija za železnice bo po potrebi pregledovala 
in primerjala dostavljene sezname. 

Postaje bodo zavračale nepotrjene tudi tiste legiti- 
macije, v katerih bosta popravljena ime in priimek 
uporabnika, kakor tudi legitimacije, v katerih bodo 
črtani posamezni podatki. 

Način izdajanja legitimacij za znižano vožnjo po 
tem navodilu za pripadnike JLA, ostane nespreme- 
njen, tako da železniške postaje teh legitimacij ne 
bodo izdajale, 
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7. točka 

Državno podjetje, ustanova ali urad mora v 
začetku vsakega polletja na ustreznem mestu v legiti- 
maciji potrditi s podpisom voditelja in žigom (peča- 
tom), da je nosilec pravice do popusta v delovnem 
razmerju. Potrditev za drugo polletje se lahko opravi 
najpoprej od 15. junija tekočega leta. Brez potrditve 
legitimacija ne velja za uporabo popusta. 

Ta odredba se ne nanaša na upokojence in člane 
njihovih družin. 

Če delavec ali uslužbenec spremeni podjetje, usta- 
novo, urad itd., opravi to potrditev novo podjetje, 
ustanova, urad itd. Državno podjetje, ustanova, urad 
itd., kjer je bil prej zaposlen, je dolžan v premestitve- 
nem spisu označiti, ali je delavec ali uslužbenec prejel 
legitimacijo za znižano voznino, in kdo jo je izdal. 

Prav tako je dolžan upokojene, ki spremeni kraj 
bivanja, predložiti novemu združenju upokojencev 
potrdilo ali je po prejšnjem združenju prejel legiti- 
macijo za znižano vožnjo. 

8. točka 

Legitimacija na obrazec P*30 daje pravico do 6 
(šest) potovanj letno oziroma 3 (treh) odhodov in 3 
(treh) povratkov na državnih železnicah. Razen tega 
daje legitimacija pravico še tudi do 6 (šest) potovanj 
z rečnimi in 6 (šest) potovanj z morskimi ladjami. 

Legitimacija na obrazcu P-31 daje pravico do 2 
(dveh) potovanj oziroma enega odhoda in onega po- 
vratka na vsakem od prevoznih sredstev, ki so ome- 
njena v prvem odstavku. 

Pred začetkom vsakega potovanja po kateremkoli 
izmed prej omenjenih prevoznih sredstev je dolžan 
uporabnik legitimacije predložiti potniški blagajni 
(ladijski agenciji) legitimacijo zaradi žigosanja s po- 
stajnim datumskih žigom (žigom ladijske agencije) 
in kupiti prevozni izkaz po znižani ceni za želeno 
relacijo, vozni razred in vrsto vlaka (ladje). 

Potnik je dolžan kupiti direktni vozni izkaz od 
odhodne železniške postaje, pristanišča ali luke do na- 
membne (izstopne) železniške postaje, pristanišča ali 
luke. 

S pojmom potovanja se razume vožnja v eni smeri 
od odhodne do namembne postaje (izstopne) postaje. 

9. točka 

Legitimacija za znižano vožnjo ni opremljena z 
uporabnikovo fotografijo. Dokaz o identiteti je osebna 
listina, izdana od pristojnih oblasti, katere številka je 
napisana na legitimaciji, razen za osebe, ki jim jih po 
uredbi o osebnih izkaznicah ni treba imeti. 

10. točka 

Legitimacija za znižano vožnjo vsebuje tudi 
posebne rubrike za uporabo tarifskega popusta pri 
potovanju na letni dopust. 

Uporaba popusta pri odhodu na letni dopust velja 
60 dni od dneva potrditve. 

Popust za potovanja na letni dopust uživajo samo 
delavci in uslužbenci državnih podjetij, ustanov, ura- 
dov itd., naštetih v 1. točki, ki so člani sindikata in 
imajo neprekinjeno lt-mesečno delovno dobo, člani 
njihovih ožjih družin, dalje aktivni oficirji, podofi- 
cir j i, vojaški uslužbenci in pripadniki Ljudske milice 
ter člani njihovih ožjih družin4 kakor tudi osebni upo- 

kojenci, ki so člani združenja upokojencev in člani 
njihovih ožjih družin ter rodbinski upokojenci. 

Za ožjo družino se razumejo osebe iz 2. točke tega 
navodila. 

Uporabo popusta pri odhodu na letni dopust po- 
trjuje voditelj državnega urada, ustanove ali pod- 
jetja in predsednik sindikalne podružnice neposredno 
pred začetkom potovanja. Pri potrditvi se v določene 
rubrike vpiše datum potrditve in pritisneta žig (pečat) 
državnega urada, ustanove, podjetja itd. ter žig sindi- 
kalne podružnice. 

Potrjevanje legitimacij za aktivne oficirje, pod- 
oficirje, vojaške uslužbence in pripadnike Ljudske 
milice kakor tudi za člane njihovih družin opravi pri- 
stojni voditelj (vojaški) z žigom (pečatom) in pod- 
pisom. 

Za upokojence in člane njihovih ožjih družin pri 
potovanju na letni dopust ni potrebna nobena potrdi- 
tev, rok 60 dni pa se računa od dneva odhoda na letni 
dopust, ki se vidi iz žiga odhodne postaje. 

Rubrike, ki so določene za uporabo letnega do- 
pusta, se smejo potrditi samo v ta namen. 

Do popusta za izrabo letnega odmora imajo pra- 
vico vsi delavci, uslužbenci in upokojenci, kar po- 
meni, da imajo do tega popusta pravico tudi železni- 
ški uslužbenci, delavci in upokojenci ter člani njiho- 
vih družin, s tem da se jim morajo v legitimacijah 
P-30 in P-31 razveljaviti potovanja po znižani vozni 
ceni 25% oziroma 50% zneska na železnicah oziroma 
ladjah rečne plovbe, medtem ko jim popust za letni 
dopust in popust pri vožnji na ladjah v pomorskem 
prometu ostane v celoti. 

11. točka 

Člani kmečkih delovnih zadrug, zveze advokat- 
skih zbornic in člani njihovih ožjih družin kakor tudi 
otroci umrlih zadrugarjev, za katere je kmečka de- 
lovna zadruga prevzela skrb o njihovem vzdrževanju 
in šolanju, uživajo popust za potovanje na letni do- 
pust, na podlagi legitimacije na obrazcu K-15. 

Vsakemu uporabniku tega popusta se izda po- 
sebna legitimacija K-15, ki jo lahko uporabi samo 
oseba, ki je označena v njej. 

Isti popust uživajo tudi delavci in nameščenci, 
ki so člani sindikalnih organizacij, zaposleni v privat- 
nem sektorju z neprekinjeno delovno dobo 11 mesecev 
kakor tudi člani njihovih ožjih družin. 

Te legitimacije izdajajo pristojne železniške po- 
staje in direkcije za železnice tako, kakor je pred- 
pisano v 5. in 6. točki tega navodila. 

Legitimacije za člane kmečkih delovnih zadrug 
in člane njihovih ožjih družin ter otroke umrlih za- 
drugarjev naročajo in izpolnjujejo kmečke delovne 
zadruge, sezname pa potrjujejo upravni odbori delov- 
nih zadrug in pristojni ljudski odbori. Za člane zveze 
advokatskih zbornic in člane njihovih ožjih družin 
potrjujejo sezname advokatske zbornice, za druge 
osebe iz te točke pa njihove sindikalne organizacije. 

Za člane ožje družine se štejejo zakonec in otroci 
pod 18 let starosti, razen otrok, članov kmečkih delov- 
nih zadrug, za katere velja popust do 16. leta starosti. 

Državljani FLRJ, ki so zaposleni pri tujih diplo- 
matskih predstavništvih ali tujih misijah oziroma 
tvrdkah, lahko dobijo popust za izrabo letnega do- 
pusta na obrazcu K-15, če izpolnjujejo pogoje iz tega 
navodila in če so člani sindikata. Zanje naroča po- 
puste njihov sindikat 
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Invalidi, če so v delovnem razmerju, uživajo po- 
puste pri vožnji kakor tudi ostali delavci in uslužbenci 
s pogojem, da ne uživajo tudi popusta, ki je določen 
za invalide. Če uživajo popust pri vožnji kot invalidi, 
se jim daje samo popust za izrabo letnega dopusta 
na obrazcu K-15, člani njihovih družin pa dobijo legi- 
timacije P-31. Vsi tisti invalidi pa, ki niso v delovnem 
razmerju in tudi niso upokojenci, nimajo pravice do 
tega popusta. 

Če je vojni invalid obenem tudi upokojenec, uživa 
popust pri vožnji po izbiri, bodisi kot upokojenec ali 
kot invalid, prav tako kakor tudi vojni invalid, ki je 
v delovnem razmerju lahko izbira popust, ki mu je 
ugodnejši. Če uživa popust kot vojni invalid, tedaj 
ima pravico samo do popusta za potovanje na letni 
dopust, člani njegove družine pa do popusta na pod- 
lagi legitimacije P-31 s pogojem po 10. točki tega na- 
vodila. 

Če ima advokatski pripravnik v času, ko je na 
praksi, svojstvo uslužbenca, se mu namesto legitima- 
cije K-15, da legitimacija za znižano vožnjo P-30 s po- 
gojem, da je izpolnil li-mesečni delovni staž, ne glede 
na to, kje ga je izpolnil, in s pogojem, da je bil staž 
brez prekinitve. 

12. točka 
Za izgubljeno legitimacijo se v tekočem letu ne 

more izdati nova. 
Izjemoma odobri direktor Glavne direkcije jugo- 

slovanskih železnic zameno izgubljene ali slučajno uni- 
čene legitimacije tako, da se nova legitimacija lahko 
izda samo za popust za potovanje na letni dopust. 

Nova legitimacija se izda na podlagi potrdila pri- 
stojnega voditelja in predsednika sindikalne podruž- 
nice, da nosilec pravice do popusta pri vožnji ni iz- 
rabil letnega dopusta, pri izdaji legitimacije pa se 
morajo razveljaviti vse ostale rubrike za znižano vož- 
njo, razen rubrike za izrabo letnega dopusta (enaka 
pooblastila so prenesena tudi na direktorje direkcij). 

13. točka 
Kakršnakoli zloraba znižano vožnje ima za posle- 

dico izgubo popusta. Odločbo o tem izda direktor pri- 
stojne direkcijo za železnice. 

Če 6e pri pregledu ugotovi zloraba legitimacije, 
6c ravna z imetnikom po tarifskih predpisih, legitima- 
cija pa se takoj odvzame. Razen tega ima zloraba za 
posledico materialno in kazensko odgovornost po ve- 
ljavnih zakonskih predpisih tako za uporabnika kakor 
tudi za voditelja, ki jo je potrdil. 

14. točka 
Prodajna cena legitimacije je natisnjena na hrbt- 

ni strani legitimacije. 
15.^ točka 

Določbe tega navodila veljajo tudi za delavce in 
uslužbence, ki so zaposleni pri tisiih družbenih orga- 
nizacijah, za katere odobri to predsednik Sveta za 
promet in zvezne vlade FLRJ. 

16. točka 
To navodilo dobi veljavo i. januarja 1953. leta 

ko prenehajo veljati dosedanje objave po vzorcu st. 11 
tarife za prevoz potnikov, ki se nanašajo na «nizano 
vožnjo pri potovanju na letni odmor. 

GD št. 28.368/52. 

K spredaj navedenim uradnim navodilom daje 
Direkcija za železnice Ljubljana še tale tehnična na- 
vodila: 

Podjetja, zavodi, ustanove in uradi naročajo legi- 
timacije P-30, P-31 in K-15 na vseh železniških posta- 
jah (razen postajališč) v LR Sloveniji na podlagi 
pismenoga naročila z navedbo količin in viste legiti- 
macij. Legitimacije so prodajni obrazec po ceni 30 din 
za P-30, 20 din za P-31 in 10 din za K-15 za vsak izvod, 
kateri znesek je treba plačati pri prevzemu v gotovini. 
Pomanjkljivo izpolnjenih, radiranih ali popravljenih 
legitimacij železniško postaje ne bodo potrjevale. Le- 
gitimacije bodo postaje postopoma prejemale od Di- 
rekcije železnic Ljubljana, ko jih bo ta prejela iz 
železniške tiskarne v Subotici in prežigusala s suhim 
žigom direkcije. Zaradi tega naj vsa podjetja, usta- 
nove in uradi naročajo legitimacije predvsem za tiste, 
ki žele potovati na letni dopust v januarju. 

St. 5490-XI-52 
Ljubljana, dne 20. decembra 1952. 

Direkcija za železnice, 
Ljubljana 

Pregled »Uradnega lista FLRJ a 
Št. 56 z dne 19, novembra 1952: 

647. Odločba o dopolnitvi odločbe o ugotavljanju vrednosti 
in o uporabi količnikov za uvoženo blago. 

648. Odločba o višini pristojbin na javnih letalskih prista- 
niščih v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji. 

649. Odločba o »višanju prodajnih cen za bencin. 
650. Odločba o jugoslovanskih standardih •• vročo valjano 

in vlečeno Jeklo. 
651. Odločba o jugoslovanskih standardih za podložne plo- 

ščice, zatlke in zatikalke. 
Št. 57 z dne 26, novembra 1952: 

652. Pravilnik o hišnem redu v kazenskih poboljševalnih 
domovih in zaporih. 

053. Pravilnik o hišnem redu v kazenskih poboljševalnih 
domovih za mladoletnike. 

654. Pravilnik o notranji ureditvi in hišnem redu vzgojnih 
poboljševalnih domov za mladoletnike. 

655. Pravilnik o hišnem redu v varstvenem domu za obso- 
jeno porodnice v Indiji. 

656. Pravilnik o plačah delavcev, ki snažijo prostore v dr- 
žavnih uradih in zavodih. 

657. Odredba s ikatero se gospodarskim podjetjem začasno 
prepoveduje uporabljati sredstva nekaterih skladov za 
plačilo blaga in storitev v tujini. 

G58. Navodilo za priznavanje dodatkov za posebne delovne 
pogoje v higiensko-epidemiološki službi. 

659. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila k od- 
ločbi o znižanju tarifnih postavk za prevoz kuriva, na- 
menjenega za Široko potrošnjo. 

ÖÖ0- Odločba o spremembi obrestnih mer. 
661. Odločba o dopolnitvi odločbe o blagu, ki ga lahko Izvo- 

zijo v paketih neregistrirani izvozniki in zasebniki 
062. Odločba o znižanju tarifnih postavk za prevoz goveje 

živine. 
063. Odločba o enotnih prodajnih cenah na drobno za nove 

vrste cigaret. 
664. Odločba o planu osmega žrebanj« obveanio Prvega 

ljudskega posojila. 
666. Pojasnilo o materialnih pravicah zavarovancev, ki se 

jim zdravljenje v kopališkem ali klimatskem kraju Šte- 
je v letni dopust. 
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Št. 58 z dne 3. decembra 1952: 

660. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o tarifi 
prometnega davka. 

667. Uredba o dopolnitvi uredle o odpravi industrijskih 
bonov. 

668. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o te- 
meljih poslovanja in o skladu za plače trgovskih pod- 

jetij. 
669. Uredba o razveljavitvi odloka Nacionalnega komiteja 

osvoboditve Jugoslavije o podeljevanju začasne de- 
narne podpore nepreskrbljenim rodbinam borcev Na- 
rodnoosvobodilne vojske in Partizanskih odredov Ju- 
goslavije ter padlih borcev Narodnoosvobodilne vojske 
in Partizanskih odredov Jugoslavije, invalidom Narod- 
noosvobodilne vojne in njihovim rodbinam, kakor tudi 
rodbinam žrtev fašističnega terorja. 

C70. Uredba o spremembi uredbe o nostrifikaciji diplom in 
semestrov s tujih fakultet. 

671. Uredba o razveljavitvi uredbo o nostrifikaciji diplom 
in o priznanju izpitov in semestrov, opravljenih za časa 
vojne na inozemskih univerzah in visokih šolah. 

6Ì2. Uredba o luïkih praznikih. 
673. Uredba o odpravi Glavne direkcije pomorskih tehnič- 

nih podjetij. 
674. Odločba o ustanovitvi inštituta za mlekarstvo. 
675. Odločba o odpravi Odbora za kinematografijo. 
676. Odredba o zdravnišikem pregledu uživalcev invalidni- 

ne in invalidske pokojnine. 
677. Odredba o načinu plačevanja prevoznih stroškov in 

storitev v mednarodnem blagovnem prometu. 
678. Odredba z dopolnitvi odredbe o začasni prepovedi 

uvoza nekaterih proizvodov. 
679. Odredba o izvozu nekaterih proizvodov. 
680. Odredba o odpravi obveznega obalnega pilotiranja na 

relaciji od rta Kamenjak do Reke. 
681. Navodilo k uredbi o zvišanju zakupnin za stanovanj- 

ske in poslovne prostore. 
682. Navodilo o strokovnih izpitih uslužbencev državnih 

organov in zavodov. 
683. Navodilo k 34. členu temeljne uredbe o nazivih in pla- 

čah uslužbencev državnih organov. 
684. Navodilo o nazivih uslužbencev, ki jim je prenehala 

funkcija sodnika, javnega tožilca ali arbitra državne 
arbitraže. 

685. Navodilo o ugotavljanju invalidnosti in o priznavanju 
pravic zavarovancev v primeru invalidnosti- 

686. Odločba o prodajni ceni bencina za tuja diplomatska 
predstavništva in o povračilu (regresu) razlik pri ceni 
tega bencina. 

687. Odločba o cenitvi osnovnih sredstev gospodarskih 
podjetij in o sestavi Centralne cenilne komisije. 

688. Odločba o odobritvi ustanovitve in dela Društvu du- 
hovnikov starokatoliške cerkve FLRJ »Grgur Ninski«. 

689. Odločba o prepovedi časopisa >Golos pravoslavija« v 
Federativni ljudski republiki Jugoslaviji. 

690. Odločba o podaljšanju roka za revizijo odločb o pre- 
vedbi uslužbencev Narodne banke FLRJ y nove na- 
zive in plače- 

691- Odločba o jugoslovanskih standardih za ključe. 

Uradni list Vojaške uprave JLA Jugoslovanske cone STO 
% dne 16. decembra 1952: 

1. Odredba št- 83 o razširitvi veljavnosti zakona o voja- 
ških vojnih invalidih. 

2. Odredba št 84 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o invalidskih prejemkih. 

3. Odredba št. 85 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o določanju in o prevedbi pokojnin in invalid- 
nin. 

4. Odredba št. 86 o razširitvi veljavnosti temeljne ured- 
be vlade FLRJ o nazivih in plačah uslužbencev dr- 
žavnih organov. 

•. Odredba št. 87 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o nazivih in plačah uslužbencov v prosvetno- 
znanstveni službi. 

6. Odredba št. 88 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o nazivih in plačah uslužbencev v zdravstveni 
službi. 

7. Odredba št. 89 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o plačah sodnikov ljudskih sodišč. 

8. Odredba št. 90 o razširitvi veljavnosti uredbe vladie 
FLRJ o nazivih in plačah javnih tožilcev. 

9. Odredba št- 91 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o plačah arbitrov državne arbitraže. 

10. Odredba št 92 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o delovnih razmerjih ter plačah umetnikov in 
pomožnega umetniškega osebja. 

11. Odredba št» 93 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o nazivih in plačah uslužbencev Narodne banke 
FLRJ. 

13. Odredba št. 94 o razširitvi veljavnosti uredbe vladel 
FLRJ o nazivih in plačah uslužbencev poštne, tele- 
grafske in telefonsko službe. 

13- Odredba št. 95 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o nazivih in placali uslužbencev v veterinarski 
službi. 

14. Odredba št. 96 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o delitvi sklada za plače v novinarskih in za- 
ložniških podjetjih in o delovnih razmerjih novinarjev. 

15. Odredba št. 97 o razširitvi veljavnosti uredbe vlado 
FLRJ o plačah delavcev, ki so zaposleni pri državnih 
uradih in ustanovah. 

16. Odredba št 98 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o delovnih knjižicah. 

17. Odredba št. 99 o razširitvi veljavnosti uredbo vlade 
FLRJ o razvrstitvi uslužbencev v vrste in o odpoved- 
nih rokih. 

18. Odredba št. 100 o razširitvi veljavnosti ukaza Prezi- 
dija Ljudske skupščine FLRJ o nedopustnosti uprav- 
nih sporov zoper odločbe o prevedbi državnih usluž- 
bencev na nove plača 

19. Odredba št 101 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o otroških dodatkih. 

20. Odredba št 102 o razširitvi veljavnosti uredbe vlade 
FLRJ o potnih in selitvenih stroških. 

Izdaja >Urar)nt liet LRS<. — Direktor • odgovorni uredn k: dr Rastko Močnik — tlfika tiskarna >Toueta Tom5fêa< — val » 
Ljubljani. — NaroSn na: letno 540 din. — Poeamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake uadallnje 4 strani 4 din ve?, po 
(•••• 8 diu ve& — Uredništva in uprava« Ljubljana, Kidričeva iprej Gajeva) ulica 5, poštni predal 330. — Telefon a>rave23-579 

_ Čekovni •••••: 601.90180-0 
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URADrSr-i-t 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto IX V LJUBLJANI, dne 31. decembra 1952 Številka 38 

VSEBINA 
213. Ukaz o pomilostitvi obsojencev. 

Prezidij Ljudske skupščine LRS 
213. 

Na podlagi 5. točke 72. člena ustave LR Slovenije, 
2. in 3. člena zakona o amnestiji in pomilostitvi ter 
85. člena kazenskega zakonika izdaja Prezidij Ljudske 
skupščine LR Slovenije 

ukaz 
o pomilostitvi obsojencev 

1. člen 

Naslednje osebe so s svojim vedenjem in delom 
dokazale, da so radosti prevzgojene; zato se jim od- 
pusti nadaljnje prestajanje glavne kazni in se iz- 
pustijo: 

1. Arbajter (Ivan) Antonija 
2. Baroš (Peter) Stjepan 
3. Bizjak (Alojas) Alojz 
4. Debršek (Franc) Ivan 
5. Donko (Nikola) Sime 
6. Gaberšek (Blaž) Anton 
7. Gajšek (Anton) Jože 
8. Geld (Štefan) Kari 
9. Ivanića (Nikola) Nikola 

10. Ivanovski (Stepan) Ljubica 
11. Javornik (Anton) Stanko 
12. Jesih (Franc) Alojz 
13. Kajin Anica 
14. Kastelic (Franc) Franc 
15. Kaucič (Andrej) Terezija 
16. Koprive (Mihael) Andrej 
17. Koren (Jože) Angela 
18. Kostanjšek (Jože) Jurij 
19. Kovač (Janoš) Mihael 
20. Kovic (Franc) Marija 
21. Kramar (Janez) Jožefa 
22. Krklec (Jože) Vikica 
23. Krumpačnik (Martin) Martm 
24. Lepej (Frančiška) Marija 
25. Lesjak (Jurij) Rudolf 
26. Ljiljak (Adam) Drago 
27. Majer (Jože) Jožefa 
28. Marinšek (Ivan) Oto 
29. Mavric (Leopold) Marija 
30. Mišmaš (Alojz) Pavla 
31. Mlasko (Franc) Anica 
32. Mozetič (Anton) Ivan 
33. Mulej (Franc) Franc 
34. Oblak (Lovrenc) Anton 

55. Omovšek- (Valentin) Angela 
36. Pezdiček (Franc) Marica 
37. Pire (Jože) Angela 
38. Pleša (Stefan) Ivan 
59. Podgornik (Stefan) Ivan 
40. Poznik (Viktor) Marjan 
41. Prelesnik (Anton) Anton 
42. Ratajc (Jakob) Anton 
43. Rotar (Franc) Frančiška 
44. Rozman (Antonija) Jože 
45. Skočir (Anton) Anton 
46. Skornšek (Jožef) Marija 
47. Strašek (Jurij) Malči 
48. Strelec (Franc) Konrad 
49. Balamon Angela 
50. Šefran (Anton) Anton 
51. Sic (Vincenc) Jakob 
52. Skalič (Jože) Jože 
53. Šket (Ivan) Jože 
54. Stefančič (Filip) Vlado 
55. Sterbal (Henrik) Henrik 
56. Šuštar (Janez) Angela 
57. Tomić (Vladimir) Danica 
58. Trontelj (Marija) Ljudmila 
59. Vajngerl (Jože) Mirko 
60. Vasic (Radiša) Vitomir 
61. Velepec (Gregor) Ivan 
62. Volkores (Matija) Anka 
63. Vovlc (Jakob) Ivan 
64. Verstovšek (Ivan) Antonija 
65. Vrtlar (Širne) Vinko 
66. Vuk (Anton) Katarina 
67. Wesner (Franc) Henrik 
68. Zaveršnik (Jože) Matevž 
69. Zeleznik (Gašper) Ema 

2. člen 

Ta ukaz velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

U št. 134 
Ljubljana, dne 30. decembra 1952. 

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sekreiar: Predsednik: 
France Lubej 1. r. Josip Vidmar 1. r. 
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Pregled „Uradnega lista FLRJ" 
Št 59 z dne 10. decembra 1952: 

692. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o do- 
datkih za otroke. 

693. Udredba o potnih in selitvenih stroških. 
694. Uredba o denarni podpori družinam, katerih hranilci so 

v obvezni vojaški službi v Jugoslovanski ljudski ar- 
madi. 

695. Uredba o spremembi uredbe o finančnem poslovanju 
po banki in o plačevanju v gotovini. 

ÖÖ6. Odločba o ustanovitvi Muzeja Nikole Tesle- 
697- Odločba o ustanovitvi odločbe o razvrstitvi uživalcev 

pokojnin, ki »so bili upokojeni ikot nameščenci, umet- 
niSko osebje, novinarji ali publicisti ali kot uslužbenci 
'bivših političnoupravnih in samoupravnih enot, v po- 
kojninske razrede. 

698. Odlojčiba o priložnostnih poštnih znamkah ob desetlet- 
nici smrti Niboile Tesle. 

Št. 60 z dne 17. XII. 1952: 

699. Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine Federativne 
ljudske republike Jugoslavije k VI. rednemu zaseda- 
nju. 

700. Ukaz o popisu prebivalstva v Federativni ljudski re- 
publiki Jugoslaviji na dan 31. marca 1953- 

701. Uredba o spremembah in dopolnitvah temeljne ured- 
be o nazivih in plačah uslužbencev državnih organov. 

703.  Odredba o meljavi pšenice in rži 
703. Odredba o sestavi, pregledu in potrditvi zaključnih 

računov zadrug in okrajnih zveiz kmetijskih zadrug 
42, leto 1Ö52. 

704'. Odredba o pobiranju davka pri izplačilu računov za- 
sebnikom. 

705.  Navodilo k uredbi o dodatkih za otroke. 
70S. Navodilo za izdajanje potrdil o kmetijskem posestvu, 

dohodkih in dohodnini fcoiristnikov stalnega otroškega 
dodatka. 

707. Navodilo za inventuro (popis) pri gospodarskih pod- 
jetjih. 

708. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o 
knjigovodstvu pri kmečkih delovnih zadruga!). 

702t Navodilo k I- točki pod 1) odredbe o prepovedi iz- 
voza kmetijskih in industrijskih proizvodov. 

710. Odločba <o socialnem zavarovanju oseb, ki sodelujejo 
pri snimanju in izdelavi filmov (filmskih del). 

711. Odločba o spremembi odločbe o znižanju enotnih pro- 
dajnih cen na drobno za moko in kruh. 

712. Qdloöba o odvzemu odkupnih spremnic stare izdaje 
iz prometa. 

Popravek odločbe o dopolnitvi odločbe o razvrstitvi) uži- 
valcev pokojnin, ki so bili upokojeni kot nameščenci, 
umetniško osebje, novinarji ali publicisti ali kot 
uslužbenci bivših političnopravnih samoupravnih •••• 
v pokojninsko razrede. 

Popravek pravilnika « hišnem redu v kazensikih poboljše- 
valnih domovih za mladoletnike. 

Št 61 z dne 24. decembra 1952: 

713. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o obrest- 
nih merah. 

714. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o usta- 
novitvi in delovanju trgovskih podjetij. 

715- Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o voz- 
nikEh motornih vozil. 

716. Odredba o poveičanju količine pšenične slame, na- 
menjene za izvoz. 

717. Odredba o povečanju količine kalcijevega karbida, 
namenjenega za izvoz. 

718. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila k uredbi 
o invalidskih •••••••••. 

719. Navodilo o načinu določanja in razdelitve dohodkov 
filmskih in 'kinematografskih podjetij ia. leto 1952. 

720. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbo o obračunu 
dohodka gospodarskih organizacij po etvidenci banke 
in o izplačilu ostvarjenega sklada plač. 

721!. Odločba o dodeljevanju subvencije trgovskim pod- 
jetjem zaradi znižanja cene rjavemu premogu in lig- 
nitu za potrebe gospodinjstev. 

723. Odločba o uporabi izjemno znižane tarife za pošiljke 
namenjene izvozu preko postaj rečnih in pomorskih 
luk. 

723. Odločba o prostem formiranju prodajnih cen novim 
vrstam cigaret ekstra kvalitete in ekstra tobaku 
za pipa 

724. Odločba o dovolitvi ustanovitve in dela Zvezi-aka- 
demskio izobraženih žena Jugoslavije. 

725. Odločba o odobritvi ustanovitve in delovanja Počit- 
niške zveze Jugoslavije. 

7*26. Odločba o odobritvi ustanovitve in delovanja Društva 
tobačnih strokovnjakov Jugoslavije. 

Popravek navodila ,k uredbi o dodatkih za otroke. 
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več, po pošti 8 din več. — Uredništvo in uprava: Ljubljana, Kidričeva  (prej Gajeva)  ulica 5, poštni predai 336. — 
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